
 

AM\1169793LT.docx  PE631.535v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

21.11.2018 A8-0334/1 

Pakeitimas 1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018 m. ataskaita dėl Albanijos 

(2018/2147(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. dar kartą ragina Albanijos valdžios 

institucijas veiksmingai užtikrinti 

nuosavybės teises ir siekti pažangos 

gerinant jų apsaugą veiksmingu ir skaidriu 

būdu ir kartu atsižvelgiant į nuosavybės 

registracijos, grąžinimo ir kompensavimo 

už ją aspektus; ragina siekti reikiamos 

pažangos nuosavybės skaitmeninimo ir jos 

žemėlapių sudarymo srityje; primygtinai 

ragina Albanijos valdžios institucijas 

tinkamai informuoti piliečius apie jų teises 

ir galimybes užtikrinti jų reikalavimų 

vykdymą; pabrėžia veiksmingos 

nuosavybės teisių tvarkos svarbą 

garantuojant teisinės valstybės principą ir 

patrauklią verslo aplinką; 

19. dar kartą ragina Albanijos valdžios 

institucijas veiksmingai užtikrinti 

nuosavybės teises ir siekti pažangos 

gerinant jų apsaugą veiksmingu ir skaidriu 

būdu ir kartu atsižvelgiant į nuosavybės 

registracijos, grąžinimo ir kompensavimo 

už ją aspektus; ragina siekti reikiamos 

pažangos nuosavybės skaitmeninimo ir jos 

žemėlapių sudarymo srityje; primygtinai 

ragina Albanijos valdžios institucijas 

tinkamai informuoti piliečius apie jų teises 

ir galimybes užtikrinti jų reikalavimų 

vykdymą; pabrėžia veiksmingos 

nuosavybės teisių tvarkos svarbą 

garantuojant teisinės valstybės principą, 

mažumų teises ir patrauklią verslo aplinką; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018 m. ataskaita dėl Albanijos 

(2018/2147(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. palankiai vertina tai, kad 

sėkmingai baigtas Graikijos ir Albanijos 

susitarimas yra ilgalaikės ginčų 

sprendimo procedūros dalis, sudaręs 

sąlygas vykdyti kare žuvusių Graikijos 

karių palaikų paieškas, taip pat jų garbei 

karinėse kapinėse Albanijoje surengti 

perlaidojimo ceremoniją, kuri tapo 

renginiu, patenkinusiu vieną iš labai senų 

Graikijos tautinės mažumos Albanijoje 

prašymų, taip pat šis susitarimas stiprina 

gerus kaimyninius abiejų šalių santykius; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018 m. ataskaita dėl Albanijos 

(2018/2147(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. palankiai vertina Albanijos 

įsipareigojimą įgyvendinti sujungiamumo 

darbotvarkę per Berlyno procesą ir tai, kad 

priimtas 2018 m. Pasirengimo narystei 

paramos priemonės (PNPP) dokumentų 

rinkinys, į kurį įtrauktas strategiškai 

svarbus infrastruktūros projektas – Duresio 

uosto rekonstrukcija, kuri pagerins 

Albanijos susisiekimą su Kroatija ir Italija 

ir suteiks Albanijos kaimyninėms 

nejūrinėms valstybėms – Kosovui ir 

Makedonijai – prieigą prie jūrų transporto 

maršrutų; primygtinai ragina Albanijos 

valdžios institucijas spartinti 

transeuropiniam tinklui priklausančios 

Albanijos atkarpos planavimą ir statybą ir 

toliau derinti teisės aktus su ES acquis; 

pritaria pasiūlymui sumažinti tarptinklinio 

ryšio mokesčius Vakarų Balkanuose, kad 

būtų skatinama rinkai ir investicijoms 

palanki aplinka kuriant skaitmeninę 

ekonomiką; pažymi, kad kaimo vietovėse 

gyvena 40 proc. gyventojų, tačiau tik 

1 proc. iš jų turi interneto ryšį; 

35. palankiai vertina Albanijos 

įsipareigojimą įgyvendinti sujungiamumo 

darbotvarkę per Berlyno procesą ir tai, kad 

priimtas 2018 m. Pasirengimo narystei 

paramos priemonės (PNPP) dokumentų 

rinkinys, į kurį įtrauktas strategiškai 

svarbus infrastruktūros projektas – Duresio 

uosto rekonstrukcija, kuri pagerins 

Albanijos susisiekimą su Kroatija ir Italija 

ir suteiks Albanijos kaimyninėms 

nejūrinėms valstybėms – Kosovui ir BJRM 

– prieigą prie jūrų transporto maršrutų; 

primygtinai ragina Albanijos valdžios 

institucijas spartinti transeuropiniam tinklui 

priklausančios Albanijos atkarpos 

planavimą ir statybą ir toliau derinti teisės 

aktus su ES acquis; pritaria pasiūlymui 

sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčius 

Vakarų Balkanuose, kad būtų skatinama 

rinkai ir investicijoms palanki aplinka 

kuriant skaitmeninę ekonomiką; pažymi, 

kad kaimo vietovėse gyvena 40 proc. 

gyventojų, tačiau tik 1 proc. iš jų turi 

interneto ryšį; 

Or. en 

 


