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Ziņojums A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

2018. gada ziņojums par Albāniju 

(2018/2147(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atkārtoti aicina Albānijas iestādes 

efektīvi un pārredzami nodrošināt 

īpašumtiesību izpildi un panākumus virzībā 

uz to aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā 

īpašuma reģistrāciju, restitūciju un 

kompensēšanu; prasa panākt nepieciešamo 

progresu attiecībā uz īpašuma jautājumu 

digitalizēšanu un īpašumu kartēšanu; 

mudina Albānijas iestādes pienācīgi 

informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām un 

iespējām panākt savu prasību izpildi; 

uzsver, cik svarīgs ir efektīvs 

īpašumtiesību režīms, lai nodrošinātu 

tiesiskumu un pievilcīgu uzņēmējdarbības 

vidi; 

19. atkārtoti aicina Albānijas iestādes 

efektīvi un pārredzami nodrošināt 

īpašumtiesību izpildi un panākumus virzībā 

uz to aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā 

īpašuma reģistrāciju, restitūciju un 

kompensēšanu; prasa panākt nepieciešamo 

progresu attiecībā uz īpašuma jautājumu 

digitalizēšanu un īpašumu kartēšanu; 

mudina Albānijas iestādes pienācīgi 

informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām un 

iespējām panākt savu prasību izpildi; 

uzsver, cik svarīgs ir efektīvs 

īpašumtiesību režīms, lai nodrošinātu 

tiesiskumu, mazākumtautību tiesības un 

pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi; 

Or. en 
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2018. gada ziņojums par Albāniju 

(2018/2147(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 26.a atzinīgi vērtē veiksmīgo Grieķijas 

un Albānijas nolīguma pabeigšanu, kas ir 

daļa no ieilgušas strīdu izšķiršanas 

procedūras, kuras rezultātā tika meklēti 

Grieķijas – Itālijas kara laikā kritušie 

grieķu kareivji, un tika sarīkota 

apbedīšanas ceremonija militārajā 

kapsētā Albānijā, kas bija pasākums, kurš 

apmierināja vienu no Grieķu Nacionālās 

mazākumtautības Albānijā jau sen 

izteiktajām prasībām, un vēl vairāk 

pastiprināja labas kaimiņattiecības starp 

abām valstīm; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atzinīgi vērtē Albānijas apņemšanos 

īstenot savienojamības programmu 

Berlīnes procesa ietvaros un 2018. gada 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 

(IPA) pasākumu kopuma pieņemšanu, kas 

ietver stratēģiski nozīmīgo infrastruktūras 

projektu Durresi ostas atjaunošanai, 

stiprinot Albānijas savienojumus ar 

Horvātiju un Itāliju un nodrošinot 

Albānijas kaimiņvalstīm Kosovai un 

Maķedonijai, kurām ir tikai sauszemes 

robežas, pieeju jūras transporta 

maršrutiem; mudina Albānijas iestādes 

paātrināt Eiropas komunikāciju tīklu 

Albānijas posmu plānošanu un būvniecību 

un sākt saskaņot tiesisko regulējumu ar ES 

acquis; atbalsta ierosinājumu samazināt 

viesabonēšanas maksu Rietumbalkānos, lai 

veicinātu tirgum un investīcijām labvēlīgu 

vidi virzībā uz digitālo ekonomiku; 

konstatē, ka 40 % Albānijas iedzīvotāju 

dzīvo lauku rajonos, bet tikai 1 % no šiem 

iedzīvotājiem ir interneta pieslēgums; 

35. atzinīgi vērtē Albānijas apņemšanos 

īstenot savienojamības programmu 

Berlīnes procesa ietvaros un 2018. gada 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 

(IPA) pasākumu kopuma pieņemšanu, kas 

ietver stratēģiski nozīmīgo infrastruktūras 

projektu Durresi ostas atjaunošanai, 

stiprinot Albānijas savienojumus ar 

Horvātiju un Itāliju un nodrošinot 

Albānijas kaimiņvalstīm Kosovai un 

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas 

Republikai, kurām ir tikai sauszemes 

robežas, pieeju jūras transporta 

maršrutiem; mudina Albānijas iestādes 

paātrināt Eiropas komunikāciju tīklu 

Albānijas posmu plānošanu un būvniecību 

un sākt saskaņot tiesisko regulējumu ar ES 

acquis; atbalsta ierosinājumu samazināt 

viesabonēšanas maksu Rietumbalkānos, lai 

veicinātu tirgum un investīcijām labvēlīgu 

vidi virzībā uz digitālo ekonomiku; 

konstatē, ka 40 % Albānijas iedzīvotāju 

dzīvo lauku rajonos, bet tikai 1 % no šiem 

iedzīvotājiem ir interneta pieslēgums; 

Or. en 


