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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.11.2018 A8-0334/1 

Módosítás  1 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018. évi jelentés Albániáról 

(2018/2147(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. ismételten felszólítja az albán 

hatóságokat, hogy hatékonyan és átlátható 

módon biztosítsák a tulajdonjogok 

védelmének érvényesítését és az ebbe az 

irányba tett előrelépést, egyúttal 

figyelembe véve a tulajdonok bejegyzését, 

visszaszolgáltatását és kárpótlását; 

előrelépéseket szorgalmaz a tulajdon 

digitalizálása és feltérképezése terén; 

sürgeti az albán hatóságokat, hogy 

megfelelően tájékoztassák a polgárokat 

jogaikról és követeléseik érvényesítésének 

lehetőségeiről; hangsúlyozza a 

jogállamiság és a vonzó gazdasági 

környezet érdekében a tulajdonjogok 

tényleges védelmének fontosságát; 

19. ismételten felszólítja az albán 

hatóságokat, hogy hatékonyan és átlátható 

módon biztosítsák a tulajdonjogok 

védelmének érvényesítését és az ebbe az 

irányba tett előrelépést, egyúttal 

figyelembe véve a tulajdonok bejegyzését, 

visszaszolgáltatását és kárpótlását; 

előrelépéseket szorgalmaz a tulajdon 

digitalizálása és feltérképezése terén; 

sürgeti az albán hatóságokat, hogy 

megfelelően tájékoztassák a polgárokat 

jogaikról és követeléseik érvényesítésének 

lehetőségeiről; hangsúlyozza a 

jogállamiság, a kisebbségi jogok és a 

vonzó gazdasági környezet biztosítása 

érdekében a tulajdonjogok tényleges 

védelmének fontosságát; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Módosítás  2 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018. évi jelentés Albániáról 

(2018/2147(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. üdvözli a Görögország és Albánia 

között régóta fennálló vitarendezési 

eljárás részeként létrejött megállapodás 

sikeres lezárását, amelynek 

eredményeként kutatni kezdtek a görög-

olasz háborúban elesett görög katonák 

után és tiszteletükre temetést rendeztek 

egy Albániában található katonai 

temetőben, ezzel eleget téve az Albániában 

élő görög kisebbség régóta 

megfogalmazott igényének és megerősítve 

a két ország közötti jószomszédi 

kapcsolatokat; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Módosítás  3 

Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018. évi jelentés Albániáról 

(2018/2147(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli Albánia elkötelezettségét a 

hálózatfejlesztési ütemterv végrehajtása 

iránt a berlini folyamat keretében, valamint 

az IPA 2018 csomag elfogadását, 

amelynek része a durrësi kikötő 

újjáépítésére irányuló, stratégiai 

szempontból fontos infrastrukturális 

projekt, amely megerősíti Albánia 

összeköttetését Horvátországgal és 

Olaszországgal, Albánia tengerpart nélküli 

szomszédai, Koszovó és Macedónia 

számára pedig hozzáférést biztosít a tengeri 

közlekedési útvonalakhoz; sürgeti az albán 

hatóságokat, hogy gyorsítsa meg a 

transzeurópai hálózatok albán szakaszainak 

tervezését és megépítését, továbbá 

folytassa a jogi keretnek az uniós 

jogszabályokkal való összehangolását; 

támogatja a nyugat-balkáni barangolási 

díjak csökkentését célzó javaslatot, hogy 

biztosítható legyen a digitális gazdaságot 

célzó piac- és befektetésbarát környezet; 

megállapítja, hogy Albánia lakosságának 

40 %-a vidéki területeken él, azonban 

csupán 1 %-uk rendelkezik 

internetkapcsolattal; 

35. üdvözli Albánia elkötelezettségét a 

hálózatfejlesztési ütemterv végrehajtása 

iránt a berlini folyamat keretében, valamint 

az IPA 2018 csomag elfogadását, 

amelynek része a durrësi kikötő 

újjáépítésére irányuló, stratégiai 

szempontból fontos infrastrukturális 

projekt, amely megerősíti Albánia 

összeköttetését Horvátországgal és 

Olaszországgal, Albánia tengerpart nélküli 

szomszédai, Koszovó és Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság számára pedig 

hozzáférést biztosít a tengeri közlekedési 

útvonalakhoz; sürgeti az albán hatóságokat, 

hogy gyorsítsa meg a transzeurópai 

hálózatok albán szakaszainak tervezését és 

megépítését, továbbá folytassa a jogi 

keretnek az uniós jogszabályokkal való 

összehangolását; támogatja a nyugat-

balkáni barangolási díjak csökkentését 

célzó javaslatot, hogy biztosítható legyen a 

digitális gazdaságot célzó piac- és 

befektetésbarát környezet; megállapítja, 

hogy Albánia lakosságának 40%-a vidéki 

területeken él, azonban csupán 1%-uk 

rendelkezik internetkapcsolattal; 

Or. en 

 


