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21.11.2018 A8-0334/1 

Amendement  1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2018 over Albanië 

(2018/2147(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. herhaalt zijn oproep aan de 

Albanese autoriteiten om te zorgen voor de 

effectieve handhaving en verdere 

vooruitgang in de doeltreffende en 

transparante bescherming van 

eigendomsrechten en tegelijkertijd werk te 

maken van de registratie, restitutie en 

compensatie van eigendommen; vraagt de 

nodige vooruitgang te boeken in verband 

met de digitalisering en het in kaart 

brengen van eigendommen; verzoekt de 

Albanese autoriteiten burgers naar behoren 

te informeren over hun rechten en de 

mogelijkheden om die rechten te doen 

gelden; wijst op het belang van een 

doeltreffende regeling van 

eigendomsrechten om de rechtsstaat te 

waarborgen en een aantrekkelijk 

bedrijfsklimaat te creëren; 

19. herhaalt zijn oproep aan de 

Albanese autoriteiten om te zorgen voor de 

effectieve handhaving en verdere 

vooruitgang in de doeltreffende en 

transparante bescherming van 

eigendomsrechten en tegelijkertijd werk te 

maken van de registratie, restitutie en 

compensatie van eigendommen; vraagt de 

nodige vooruitgang te boeken in verband 

met de digitalisering en het in kaart 

brengen van eigendommen; verzoekt de 

Albanese autoriteiten burgers naar behoren 

te informeren over hun rechten en de 

mogelijkheden om die rechten te doen 

gelden; wijst op het belang van een 

doeltreffende regeling van 

eigendomsrechten om de rechtsstaat en de 

rechten van minderheden te waarborgen 

en een aantrekkelijk bedrijfsklimaat te 

creëren; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Amendement  2 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2018 over Albanië 

(2018/2147(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. is ingenomen met de geslaagde 

afronding van het akkoord tussen 

Griekenland en Albanië in het kader van 

een lange 

geschillenbeslechtingsprocedure die heeft 

geleid tot het opsporen van de Griekse 

soldaten die zijn gevallen in de oorlog 

tussen Griekenland en Italië, alsmede tot 

de begrafenisplechtigheid die te hunner 

ere op een militaire begraafplaats in 

Albanië is gehouden, een gebeurtenis 

waarmee tegemoet is gekomen aan een 

van de langdurige verzoeken van de 

Griekse nationale minderheid in Albanië 

en waardoor de goede 

nabuurschapsbetrekkingen tussen beide 

landen worden versterkt; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Amendement  3 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Verslag 2018 over Albanië 

(2018/2147(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. verwelkomt de toezegging van 

Albanië over de tenuitvoerlegging van de 

agenda voor connectiviteit in het kader van 

het proces van Berlijn en de goedkeuring 

van het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) 2018-pakket dat 

de heropbouw van de haven van Durrës 

omvat, een strategisch belangrijk 

infrastructuurproject dat de verbindingen 

tussen Albanië enerzijds en Kroatië en 

Italië anderzijds versterkt en dat de door 

land omsloten buurlanden van Albanië, 

Kosovo en Macedonië, toegang geeft tot 

zeeroutes; dringt er bij de Albanese 

autoriteiten op aan haast te maken met de 

planning en aanleg van de Albanese delen 

van de trans-Europese netwerken en het 

wettelijk kader verder te harmoniseren met 

het EU‑ acquis; ondersteunt het voorstel 

om de roamingkosten in de Westelijke 

Balkan te verminderen teneinde een 

klimaat te bevorderen dat gunstig is voor 

de markt en voor investeringen met het oog 

op een digitale economie; merkt op dat 40 

% van de bevolking van Albanië in 

plattelandsgebieden woont, maar dat 

slechts 1 % hiervan een internetaansluiting 

heeft; 

35. verwelkomt de toezegging van 

Albanië over de tenuitvoerlegging van de 

agenda voor connectiviteit in het kader van 

het proces van Berlijn en de goedkeuring 

van het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) 2018-pakket dat 

de heropbouw van de haven van Durrës 

omvat, een strategisch belangrijk 

infrastructuurproject dat de verbindingen 

tussen Albanië enerzijds en Kroatië en 

Italië anderzijds versterkt en dat de door 

land omsloten buurlanden van Albanië, 

Kosovo en Fyrom, toegang geeft tot 

zeeroutes; dringt er bij de Albanese 

autoriteiten op aan haast te maken met de 

planning en aanleg van de Albanese delen 

van de trans-Europese netwerken en het 

wettelijk kader verder te harmoniseren met 

het EU‑ acquis; ondersteunt het voorstel 

om de roamingkosten in de Westelijke 

Balkan te verminderen teneinde een 

klimaat te bevorderen dat gunstig is voor 

de markt en voor investeringen met het oog 

op een digitale economie; merkt op dat 40 

% van de bevolking van Albanië in 

plattelandsgebieden woont, maar dat 

slechts 1 % hiervan een internetaansluiting 

heeft; 

Or. en 
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