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21.11.2018 A8-0334/1 

Alteração  1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2018 sobre a Albânia 

(2018/2147(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Reitera o seu apelo às autoridades 

albanesas para que garantam com eficácia 

a aplicação e a realização de progressos 

conducentes à proteção dos direitos de 

propriedade, tendo simultaneamente em 

conta o registo de propriedade e os direitos 

de restituição e de compensação; solicita 

que sejam realizados os progressos 

necessários em matéria de digitalização e 

de mapeamento da propriedade; insta as 

autoridades albanesas a informar 

adequadamente os cidadãos sobre os seus 

direitos e possibilidades de reclamar os 

seus direitos; sublinha a importância de um 

regime eficaz de direito de propriedade 

para garantir o Estado de direito e um 

ambiente empresarial atrativo; 

19. Reitera o seu apelo às autoridades 

albanesas para que garantam com eficácia 

a aplicação e a realização de progressos 

conducentes à proteção dos direitos de 

propriedade, tendo simultaneamente em 

conta o registo de propriedade e os direitos 

de restituição e de compensação; solicita 

que sejam realizados os progressos 

necessários em matéria de digitalização e 

de mapeamento da propriedade; insta as 

autoridades albanesas a informar 

adequadamente os cidadãos sobre os seus 

direitos e possibilidades de reclamar os 

seus direitos; sublinha a importância de um 

regime eficaz de direito de propriedade 

para garantir o Estado de direito, os 

direitos das minorias e um ambiente 

empresarial atrativo; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Alteração  2 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2018 sobre a Albânia 

(2018/2147(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 26-A. Congratula-se com a conclusão 

bem sucedida do acordo entre a Grécia e 

a Albânia, no âmbito de um procedimento 

de resolução de litígios de longa data, que 

resultou na procura por soldados gregos 

mortos na guerra greco-italiana e na 

realização de uma cerimónia fúnebre em 

sua honra num cemitério militar na 

Albânia, um evento que satisfez um dos 

pedidos de longa data da minoria 

nacional grega da Albânia e reforçou as 

relações de boa vizinhança entre os dois 

países; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Alteração  3 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Relatório de 2018 sobre a Albânia 

(2018/2147(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Congratula-se com o compromisso 

da Albânia a implementar a Agenda da UE 

para a conetividade no âmbito do Processo 

de Berlim, assim como com a adoção do 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA)  2018, que inclui o projeto de 

infraestrutura estrategicamente importante 

do Porto de Durrës, o qual reforça as 

ligações da Albânia à Croácia e à Itália e 

proporciona aos vizinhos da Albânia sem 

litoral - o Kosovo e a Macedónia - acesso 

às rotas de transporte marítimo;  insta as 

autoridades da Albânia a acelerarem o 

planeamento e a construção dos troços das 

redes transeuropeias na Albânia e a 

prosseguirem com a harmonização do 

quadro jurídico face ao acervo da UE; 

apoia a proposta tendente a reduzir as 

tarifas de itinerância nos Balcãs 

Ocidentais, a fim de promover um 

ambiente propício ao mercado e ao 

investimento, rumo a uma economia 

digital; observa que 40 % da população da 

Albânia vive em zonas rurais, mas apenas 

1 % dessas pessoas está ligada à Internet; 

35. Congratula-se com o compromisso 

da Albânia a implementar a Agenda da UE 

para a conetividade no âmbito do Processo 

de Berlim, assim como com a adoção do 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA) 2018, que inclui o projeto de 

infraestrutura estrategicamente importante 

do Porto de Durrës, o qual reforça as 

ligações da Albânia à Croácia e à Itália e 

proporciona aos vizinhos da Albânia sem 

litoral - o Kosovo e a antiga República 

jugoslava da Macedónia - acesso às rotas 

de transporte marítimo; insta as autoridades 

da Albânia a acelerarem o planeamento e a 

construção dos troços das redes 

transeuropeias na Albânia e a prosseguirem 

com a harmonização do quadro jurídico 

face ao acervo da UE; apoia a proposta 

tendente a reduzir as tarifas de itinerância 

nos Balcãs Ocidentais, a fim de promover 

um ambiente propício ao mercado e ao 

investimento, rumo a uma economia 

digital; observa que 40 % da população da 

Albânia vive em zonas rurais, mas apenas 

1 % dessas pessoas está ligada à Internet; 

Or. en 

 


