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21.11.2018 A8-0334/1 

Изменение  1 

Николаос Хундис, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0334/2018 

Кнут Флекенщайн 

Доклад от 2018 г. относно Албания 

(2018/2147(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. отново призовава органите на 

Албания ефективно да гарантират 

прилагане на правата на собственост и 

напредък в защитата на правата на 

собственост по ефективен и прозрачен 

начин, като в същото време обръщат 

внимание на регистрирането, 

възстановяването и обезщетяването на 

собствеността; изисква да бъде 

постигнат необходимият напредък по 

отношение на цифровизацията и 

картографирането на собствеността; 

настоятелно призовава органите на 

Албания адекватно да информират 

гражданите относно техните права и 

възможностите за защитата им; 

подчертава значението на един режим за 

ефективна защита на правата на 

собственост с цел гарантиране на 

върховенството на закона и 

привлекателна бизнес среда; 

19. отново призовава органите на 

Албания ефективно да гарантират 

прилагане на правата на собственост и 

напредък в защитата на правата на 

собственост по ефективен и прозрачен 

начин, като в същото време обръщат 

внимание на регистрирането, 

възстановяването и обезщетяването на 

собствеността; изисква да бъде 

постигнат необходимият напредък по 

отношение на цифровизацията и 

картографирането на собствеността; 

настоятелно призовава органите на 

Албания адекватно да информират 

гражданите относно техните права и 

възможностите за защитата им; 

подчертава значението на един режим за 

ефективна защита на правата на 

собственост с цел гарантиране на 

върховенството на закона, правата на 

малцинствата и привлекателна бизнес 

среда; 

Or. en 
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Изменение  2 

Николаос Хундис, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0334/2018 

Кнут Флекенщайн 

Доклад от 2018 г. относно Албания 

(2018/2147(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 26а. приветства успешното 

постигане на споразумение между 

Гърция и Албания като част от 

дългогодишна процедура за уреждане 

на спорове, което доведе до издирване 

на загинали гръцки войници по време 

на гръцко-италианската война, и 

провеждането на погребална 

церемония в тяхна памет на военно 

гробище в Албания – събитие, с което 

е изпълнено едно от дългосрочните 

искания на гръцкото национално 

малцинство в Албания и с което се 

укрепват добросъседските 

отношения между двете държави; 

Or. en 
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Изменение  3 

Николаос Хундис, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0334/2018 

Кнут Флекенщайн 

Доклад от 2018 г. относно Албания 

(2018/2147(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. приветства ангажимента на 

Албания за изпълнение на програмата за 

свързаност в рамките на Берлинския 

процес и приемането на пакета на 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ИПП) за 2018 г., който включва 

стратегически важния инфраструктурен 

проект за реконструкция на пристанище 

Драч, който укрепва връзките на 

Албания с Хърватия и Италия и 

предоставя достъп до морски 

транспортни пътища на съседите на 

Албания – Косово и Македония, които 

не разполагат с излаз на море; 

настоятелно призовава органите на 

Албания да ускорят проектирането и 

изграждането на албанските отсечки на 

трансевропейските мрежи и да 

пристъпят към хармонизирането на 

правната рамка с достиженията на 

правото на ЕС; подкрепя предложението 

за намаляване на таксите за роуминг в 

Западните Балкани с цел насърчаване на 

благоприятна пазарна и инвестиционна 

среда по отношение на цифровата 

икономика; отбелязва, че 40% от 

населението на Албания живее в 

селските райони, но едва 1% от него 

разполага с интернет връзка; 

35. приветства ангажимента на 

Албания за изпълнение на програмата за 

свързаност в рамките на Берлинския 

процес и приемането на пакета на 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ИПП) за 2018 г., който включва 

стратегически важния инфраструктурен 

проект за реконструкция на пристанище 

Драч, който укрепва връзките на 

Албания с Хърватия и Италия и 

предоставя достъп до морски 

транспортни пътища на съседите на 

Албания – Косово и бивша югославска 

република Македония, които не 

разполагат с излаз на море; настоятелно 

призовава органите на Албания да 

ускорят проектирането и изграждането 

на албанските отсечки на 

трансевропейските мрежи и да 

пристъпят към хармонизирането на 

правната рамка с достиженията на 

правото на ЕС; подкрепя предложението 

за намаляване на таксите за роуминг в 

Западните Балкани с цел насърчаване на 

благоприятна пазарна и инвестиционна 

среда по отношение на цифровата 

икономика; отбелязва, че 40% от 

населението на Албания живее в 

селските райони, но едва 1% от него 

разполага с интернет връзка; 
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