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Νικόλαος Χουντής, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2018 για την Αλβανία 

(2018/2147(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τις αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν 

ουσιαστικά την επιβολή και την πρόοδο 

προς την προστασία των ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων, κατά τρόπο αποτελεσματικό 

και διαφανή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη την καταγραφή, επιστροφή και 

αποζημίωση ακίνητης περιουσίας· ζητεί να 

σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος όσον 

αφορά την ψηφιοποίηση και 

χαρτογράφηση των ιδιοκτησιών· προτρέπει 

τις αλβανικές αρχές να ενημερώνουν 

επαρκώς τους πολίτες σχετικά με τα 

δικαιώματά τους και τις δυνατότητες 

επιβολής των απαιτήσεών τους· 

υπογραμμίζει τη σημασία ενός 

αποτελεσματικού καθεστώτος 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τη 

διασφάλιση του κράτους δικαίου και ενός 

ελκυστικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος· 

19. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τις αλβανικές αρχές να διασφαλίσουν 

ουσιαστικά την επιβολή και την πρόοδο 

προς την προστασία των ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων, κατά τρόπο αποτελεσματικό 

και διαφανή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη την καταγραφή, επιστροφή και 

αποζημίωση ακίνητης περιουσίας· ζητεί να 

σημειωθεί η απαραίτητη πρόοδος όσον 

αφορά την ψηφιοποίηση και 

χαρτογράφηση των ιδιοκτησιών· προτρέπει 

τις αλβανικές αρχές να ενημερώνουν 

επαρκώς τους πολίτες σχετικά με τα 

δικαιώματά τους και τις δυνατότητες 

επιβολής των απαιτήσεών τους· 

υπογραμμίζει τη σημασία ενός 

αποτελεσματικού καθεστώτος 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τη 

διασφάλιση του κράτους δικαίου, των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων και ενός 

ελκυστικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26α. χαιρετίζει την επιτυχή 

ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ 

Ελλάδας και Αλβανίας, στο πλαίσιο 

διαδικασίας για την επίλυση μιας 

μακροχρόνιας διαμάχης, η οποία οδήγησε 

στην αναζήτηση των πεσόντων ελλήνων 

στρατιωτών του ελληνοϊταλικού πολέμου 

και στην τέλεση προς τιμήν τους 

νεκρώσιμης ακολουθίας και ενταφιασμού 

σε στρατιωτικό νεκροταφείο στην 

Αλβανία, γεγονός που ικανοποίησε ένα 

από τα πάγια αιτήματα της ελληνικής 

εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και 

ενισχύει τις σχέσεις καλής γειτονίας 

μεταξύ των δύο χωρών· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Έκθεση του 2018 για την Αλβανία 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. επικροτεί τη δέσμευση της 

Αλβανίας να εφαρμόσει το θεματολόγιο 

συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του Βερολίνου, και την 

έγκριση της δέσμης του Μέσου 

Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 2018, 

που περιλαμβάνει ένα στρατηγικά 

σημαντικό έργο υποδομής: την 

ανακατασκευή του λιμένα του Δυρραχίου, 

έργο το οποίο ενισχύει τις συνδέσεις της 

Αλβανίας με την Κροατία και την Ιταλία 

και παρέχει στους περίκλειστους γείτονες 

της Αλβανίας, το Κοσσυφοπέδιο και τη 

Μακεδονία, πρόσβαση στις θαλάσσιες 

οδούς μεταφορών· προτρέπει τις αλβανικές 

αρχές να επισπεύσουν τον σχεδιασμό και 

την κατασκευή των αλβανικών τμημάτων 

των διευρωπαϊκών δικτύων και να 

προχωρήσουν στην εναρμόνιση του 

νομικού πλαισίου με το κεκτημένο της ΕΕ· 

υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση 

των τελών περιαγωγής στα Δυτικά 

Βαλκάνια, προκειμένου να προωθηθεί ένα 

περιβάλλον φιλικό για την αγορά και τις 

επενδύσεις στην πορεία προς την ψηφιακή 

οικονομία· σημειώνει ότι το 40 % του 

πληθυσμού της Αλβανίας ζει σε αγροτικές 

περιοχές, αλλά μόνο το 1 % αυτών των 

ανθρώπων είναι συνδεδεμένοι με το 

διαδίκτυο· 

35. επικροτεί τη δέσμευση της 

Αλβανίας να εφαρμόσει το θεματολόγιο 

συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του Βερολίνου, και την 

έγκριση της δέσμης του Μέσου 

Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) 2018, 

που περιλαμβάνει ένα στρατηγικά 

σημαντικό έργο υποδομής: την 

ανακατασκευή του λιμένα του Δυρραχίου, 

έργο το οποίο ενισχύει τις συνδέσεις της 

Αλβανίας με την Κροατία και την Ιταλία 

και παρέχει στους περίκλειστους γείτονες 

της Αλβανίας, το Κοσσυφοπέδιο και την 

ΠΓΔΜ, πρόσβαση στις θαλάσσιες οδούς 

μεταφορών· προτρέπει τις αλβανικές αρχές 

να επισπεύσουν τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή των αλβανικών τμημάτων των 

διευρωπαϊκών δικτύων και να 

προχωρήσουν στην εναρμόνιση του 

νομικού πλαισίου με το κεκτημένο της ΕΕ· 

υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση 

των τελών περιαγωγής στα Δυτικά 

Βαλκάνια, προκειμένου να προωθηθεί ένα 

περιβάλλον φιλικό για την αγορά και τις 

επενδύσεις στην πορεία προς την ψηφιακή 

οικονομία· σημειώνει ότι το 40 % του 

πληθυσμού της Αλβανίας ζει σε αγροτικές 

περιοχές, αλλά μόνο το 1 % αυτών των 

ανθρώπων είναι συνδεδεμένοι με το 

διαδίκτυο· 
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