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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Itenni l-appell tiegħu lill-

awtoritajiet Albaniżi biex jiżguraw b'mod 

effikaċi l-infurzar u l-progress lejn il-

protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali b'mod effikaċi u trasparenti, 

filwaqt li fl-istess ħin jieħdu kont tar-

reġistrazzjoni tal-proprjetà, tar-restituzzjoni 

tagħha u tal-kumpens għaliha; jitlob li jsir 

il-progress neċessarju fis-settur tad-

diġitalizzazzjoni u tal-immappjar tal-

proprjetajiet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

Albaniżi jgħarrfu liċ-ċittadini b'mod 

adegwat dwar drittijiethom u dwar il-

possibilitajiet tal-infurzar tal-pretensjonijiet 

tagħhom; jissottolinja li reġim effikaċi tad-

drittijiet tal-proprjetà huwa importanti 

għall-iżgurar tal-istat tad-dritt u ta' ambjent 

tan-negozju attraenti; 

19. Itenni l-appell tiegħu lill-

awtoritajiet Albaniżi biex jiżguraw b'mod 

effikaċi l-infurzar u l-progress lejn il-

protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali b'mod effikaċi u trasparenti, 

filwaqt li fl-istess ħin jieħdu kont tar-

reġistrazzjoni tal-proprjetà, tar-restituzzjoni 

tagħha u tal-kumpens għaliha; jitlob li jsir 

il-progress neċessarju fis-settur tad-

diġitalizzazzjoni u tal-immappjar tal-

proprjetajiet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 

Albaniżi jgħarrfu liċ-ċittadini b'mod 

adegwat dwar drittijiethom u dwar il-

possibilitajiet tal-infurzar tal-pretensjonijiet 

tagħhom; jissottolinja li reġim effikaċi tad-

drittijiet tal-proprjetà huwa importanti 

għall-iżgurar tal-istat tad-dritt, tad-drittijiet 

tal-minoranzi u ta' ambjent tan-negozju 

attraenti; 
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 26a. Jilqa' t-tlestija b'suċċess tal-ftehim 

bejn il-Greċja u l-Albanija, bħala parti 

minn proċedura ta' soluzzjoni ta' tilwim li 

ilha għaddejja, li rriżultat fi tfittxija għas-

suldati Griegi mejtin tal-gwerra Greko-

Taljana, u t-twettiq ta' ċerimonja ta' dfin 

fil-unur tagħhom f'ċimiterju militari fl-

Albanija, avveniment li ssodisfa waħda 

mit-talbiet fit-tul tal-Minoranza 

Nazzjonali Griega fl-Albanija u saħħaħ 

ir-relazzjonijiet ta' viċinat tajjeb bejn iż-

żewġ pajjiżi; 

Or. en 
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35. Japprezza l-impenn tal-Albanija 

biex timplimenta l-Aġenda tal-Konnettività 

fil-qafas tal-Proċess ta' Berlin u tadotta l-

pakkett tal-Istrument għall-Assistenza ta' 

Qabel l-Adeżjoni (IPA) 2018, li jinkludi 

proġett infrastrutturali ta' importanza 

strateġika marbut mar-rikostruzzjoni tal-

port ta' Durrës, li jsaħħaħ il-kollegamenti 

tal-Albanija mal-Kroazja u mal-Italja u 

joffri lill-ġirien tal-Albanija mingħajr kosta 

mal-baħar, il-Kosovo u l-Maċedonja, 

aċċess għar-rotot tat-trasport marittimi; 

iħeġġeġ lill-awtoritajiet Albaniżi jħaffu l-

pass fl-ippjanar u fil-kostruzzjoni tas-

sezzjonijiet Albaniżi tan-netwerks trans-

Ewropej u jipproċedu għall-

armonizzazzjoni tal-qafas ġuridiku mal-

acquis tal-UE; isostni l-proposta biex 

jonqsu t-tariffi tar-roaming fil-Balkani tal-

Punent ħalli jiġi promoss kuntest 

favorevoli għas-suq u għall-investimenti li 

jwassal għal ekonomija diġitali; josserva li 

40 % tal-popolazzjoni tal-Albanija tgħix 

f'żoni rurali iżda 1 % biss ta' dawn in-nies 

huwa konness mal-internet; 

35. Japprezza l-impenn tal-Albanija 

biex timplimenta l-Aġenda tal-Konnettività 

fil-qafas tal-Proċess ta' Berlin u tadotta l-

pakkett tal-Istrument għall-Assistenza ta' 

Qabel l-Adeżjoni (IPA) 2018, li jinkludi 

proġett infrastrutturali ta' importanza 

strateġika marbut mar-rikostruzzjoni tal-

port ta' Durrës, li jsaħħaħ il-kollegamenti 

tal-Albanija mal-Kroazja u mal-Italja u 

joffri lill-ġirien tal-Albanija mingħajr kosta 

mal-baħar, il-Kosovo u l-FYROM, aċċess 

għar-rotot tat-trasport marittimi; iħeġġeġ 

lill-awtoritajiet Albaniżi jħaffu l-pass fl-

ippjanar u fil-kostruzzjoni tas-sezzjonijiet 

Albaniżi tan-netwerks trans-Ewropej u 

jipproċedu għall-armonizzazzjoni tal-qafas 

ġuridiku mal-acquis tal-UE; isostni l-

proposta biex jonqsu t-tariffi tar-roaming 

fil-Balkani tal-Punent ħalli jiġi promoss 

kuntest favorevoli għas-suq u għall-

investimenti li jwassal għal ekonomija 

diġitali; josserva li 40 % tal-popolazzjoni 

tal-Albanija tgħix f'żoni rurali iżda 1 % 

biss ta' dawn in-nies huwa konness mal-

internet; 
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