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21.11.2018 A8-0334/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2018 

(2018/2147(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. opätovne vyzýva albánske orgány, 

aby účinne zabezpečili presadzovanie a 

pokrok pri ochrane vlastníckych práv 

efektívnym a transparentným spôsobom a 

pritom súčasne zohľadňovali registráciu 

majetku, reštitúcie a odškodnenie; 

požaduje, aby sa dosiahol potrebný pokrok 

v oblasti digitalizácie a mapovania 

majetku; nalieha na albánske orgány, aby 

zodpovedajúcim spôsobom informovali 

občanov o ich právach a možnostiach 

uplatňovania svojich nárokov; zdôrazňuje 

význam účinného režimu vlastníckych práv 

pre zaručenie právneho štátu a 

atraktívneho podnikateľského prostredia; 

19. opätovne vyzýva albánske orgány, 

aby účinne zabezpečili presadzovanie 

efektívnej a transparentnej ochrany 

vlastníckych práv a pokrok pri jej 

dosahovaní a zároveň zohľadňovali 

registráciu, reštitúciu a odškodnenie 

majetku; požaduje, aby sa dosiahol 

potrebný pokrok v oblasti digitalizácie a 

mapovania majetku; nalieha na albánske 

orgány, aby zodpovedajúcim spôsobom 

informovali občanov o ich právach a 

možnostiach uplatňovania svojich nárokov; 

zdôrazňuje význam účinného režimu 

vlastníckych práv, ktorým sa zaručí 

právny štát, práva menšín a atraktívne 

podnikateľské prostredie; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2018 

(2018/2147(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 26a. víta úspešné uzavretie dohody 

medzi Gréckom a Albánskom ako časti 

dlhodobého postupu urovnávania sporov, 

ktorého výsledkom bolo hľadanie 

padnutých gréckych vojakov počas 

grécko-talianskej vojny a usporiadanie 

slávnostného pohrebného obradu na 

vojenskom cintoríne v Albánsku, čím bola 

splnená jedna z dlhodobých požiadaviek 

gréckej národnostnej menšiny v Albánsku 

a posilnili sa dobré susedské vzťahy medzi 

oboma krajinami; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Správa o Albánsku za rok 2018 

(2018/2147(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. víta, že Albánsko sa zaviazalo 

realizovať program v oblasti prepojenosti v 

rámci berlínskeho procesu, ako aj prijatie 

balíka v rámci nástroja predvstupovej 

pomoci (IPA) na rok 2018, ktorý zahŕňa 

projekt v oblasti strategicky dôležitej 

infraštruktúry, a to obnovu prístavu Durrës, 

čím sa zlepší spojenie Albánska s 

Chorvátskom a Talianskom a poskytne 

vnútrozemským susedom Albánska – 

Kosovu a Macedónsku – prístup k trasám 

námornej dopravy; naliehavo vyzýva 

albánske orgány, aby zrýchlili plánovanie a 

výstavbu albánskych častí transeurópskych 

sietí a pokračovali v harmonizácii 

právneho rámca s acquis EÚ; podporuje 

návrh na zníženie poplatkov za roaming v 

krajinách západného Balkánu, aby sa 

podporilo prostredie priaznivé pre trhy a 

investície, ktoré je zamerané na digitálne 

hospodárstvo; konštatuje, že 40 % 

obyvateľstva Albánska žije vo vidieckych 

oblastiach, ale len 1 % z týchto obyvateľov 

má pripojenie na internet; 

35. víta záväzok Albánska realizovať 

program v oblasti prepojenosti v rámci 

berlínskeho procesu, ako aj prijatie balíka 

opatrení nástroja predvstupovej pomoci 

(IPA) na rok 2018, ktorý zahŕňa projekt 

strategicky dôležitej infraštruktúry, a to 

obnovu prístavu Durrës, čím sa zlepší 

spojenie Albánska s Chorvátskom a 

Talianskom a poskytne vnútrozemským 

susedom Albánska – Kosovu a bývalej 

Juhoslovanskej republike Macedónsko – 

prístup k trasám námornej dopravy; 

naliehavo vyzýva albánske orgány, aby 

zrýchlili plánovanie a výstavbu albánskych 

častí transeurópskych sietí a pokračovali v 

harmonizácii právneho rámca s acquis EÚ; 

podporuje návrh na zníženie poplatkov za 

roaming v krajinách západného Balkánu, 

aby sa podporilo trhovo a investične 

priaznivé prostredie napredujúce smerom 

k digitálnemu hospodárstvu; konštatuje, že 

40 % obyvateľstva Albánska žije vo 

vidieckych oblastiach, ale len 1 % z týchto 

obyvateľov má pripojenie na internet; 

Or. en 

 


