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21.11.2018 A8-0334/1 

Predlog spremembe  1 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka 

Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2018 

(2018/2147(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. ponovno poziva albanske oblasti, 

naj poskrbijo za učinkovito in pregledno 

izvrševanje lastninskih pravic in napredek 

pri varovanju teh pravic, obenem pa 

upoštevajo registracijo in vračanje 

premoženja ter izplačevanje odškodnine; 

poziva, naj se doseže potreben napredek v 

zvezi z digitalizacijo in kartiranjem 

premoženja; poziva albanske oblasti, naj 

ustrezno obveščajo državljane o njihovih 

pravicah in možnostih za uveljavljanje 

zahtevkov; poudarja, kako pomemben je 

učinkovit sistem lastninskih pravic za 

ohranjanje pravne države in učinkovitega 

poslovnega okolja; 

19. ponovno poziva albanske oblasti, 

naj poskrbijo za učinkovito in pregledno 

izvrševanje lastninskih pravic in napredek 

pri varovanju teh pravic, obenem pa 

upoštevajo registracijo in vračanje 

premoženja ter izplačevanje odškodnine; 

poziva, naj se doseže potreben napredek v 

zvezi z digitalizacijo in kartiranjem 

premoženja; poziva albanske oblasti, naj 

ustrezno obveščajo državljane o njihovih 

pravicah in možnostih za uveljavljanje 

zahtevkov; poudarja, kako pomemben je 

učinkovit sistem lastninskih pravic za 

ohranjanje pravne države, pravic manjšin 

in učinkovitega poslovnega okolja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka 

Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2018 

(2018/2147(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. je zadovoljen, da je bil v okviru 

dolgotrajnega postopka za reševanje spora 

uspešno sklenjen sporazum med Grčijo in 

Albanijo, na podlagi katerega je bilo 

izvedeno iskanje padlih grških vojakov v 

grško-italijanski vojni ter organizirana 

pogrebna slovesnost v njihovo čast na 

enem od vojaških pokopališč v Albaniji, ta 

dogodek pa je izpolnil eno od dolgoročnih 

zahtev grške narodne manjšine v Albaniji 

in okrepil dobre sosedske odnose med 

državama; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka 

Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Poročilo o Albaniji za leto 2018 

(2018/2147(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja zavezanost Albanije, da 

začne v okviru berlinskega procesa izvajati 

agendo na področju povezljivosti, in 

sprejetje svežnja instrumenta za 

predpristopno pomoč za leto 2018, v 

katerem je tudi strateško pomemben 

infrastrukturni projekt za obnovo 

pristanišča Drač, ki omogoča boljšo 

povezanost Albanije s Hrvaško in Italijo ter 

neobalnima sosedama Kosovu in 

Makedoniji zagotavlja dostop do 

pomorskih prometnih poti; poziva albanske 

oblasti, naj pospešijo načrtovanje in 

izgradnjo albanskih odsekov vseevropskih 

omrežij in nadaljujejo z usklajevanjem 

pravnega okvira s pravnim redom EU; 

podpira predlog o znižanju tarif za 

gostovanje na Zahodnem Balkanu, ki bi 

spodbudilo trgu in naložbam prijazno 

okolje, usmerjeno v digitalno 

gospodarstvo; ugotavlja, da na podeželju 

živi 40 % albanskega prebivalstva, le 1 % 

tega prebivalstva pa ima povezavo z 

internetom; 

35. pozdravlja zavezanost Albanije, da 

začne v okviru berlinskega procesa izvajati 

agendo na področju povezljivosti, in 

sprejetje svežnja instrumenta za 

predpristopno pomoč za leto 2018, v 

katerem je tudi strateško pomemben 

infrastrukturni projekt za obnovo 

pristanišča Drač, ki omogoča boljšo 

povezanost Albanije s Hrvaško in Italijo ter 

neobalnima sosedama Kosovu in nekdanji 

jugoslovanski republiki Makedoniji 

zagotavlja dostop do pomorskih prometnih 

poti; poziva albanske oblasti, naj pospešijo 

načrtovanje in izgradnjo albanskih odsekov 

vseevropskih omrežij in nadaljujejo z 

usklajevanjem pravnega okvira s pravnim 

redom EU; podpira predlog o znižanju tarif 

za gostovanje na Zahodnem Balkanu, ki bi 

spodbudilo trgu in naložbam prijazno 

okolje, usmerjeno v digitalno 

gospodarstvo; ugotavlja, da na podeželju 

živi 40 % albanskega prebivalstva, le 1 % 

tega prebivalstva pa ima povezavo z 

internetom; 

Or. en 

 

 


