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21.11.2018 A8-0334/1 

Tarkistus  1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2147(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. toistaa kehotuksensa Albanian 

viranomaisille varmistaa tehokkaasti 

omistusoikeuksien täytäntöönpanon ja 

suojelun vaikuttavan ja avoimen 

edistämisen ottaen samalla huomioon 

omaisuuden rekisteröimisen, palauttamisen 

ja korvaamisen; kehottaa edistämään 

omaisuuden välttämätöntä digitalisointia ja 

kartoittamista; kehottaa Albanian 

viranomaisia tiedottamaan asianmukaisesti 

kansalaisille heidän oikeuksistaan ja 

mahdollisuuksistaan panna vaateensa 

täytäntöön; korostaa tehokkaan 

omistusoikeusjärjestelmän merkitystä 

oikeusvaltioperiaatteen ja houkuttelevan 

liiketoimintaympäristön takaamisen 

kannalta; 

19. toistaa kehotuksensa Albanian 

viranomaisille varmistaa tehokkaasti 

omistusoikeuksien täytäntöönpanon ja 

suojelun vaikuttavan ja avoimen 

edistämisen ottaen samalla huomioon 

omaisuuden rekisteröimisen, palauttamisen 

ja korvaamisen; kehottaa edistämään 

omaisuuden välttämätöntä digitalisointia ja 

kartoittamista; kehottaa Albanian 

viranomaisia tiedottamaan asianmukaisesti 

kansalaisille heidän oikeuksistaan ja 

mahdollisuuksistaan panna vaateensa 

täytäntöön; korostaa tehokkaan 

omistusoikeusjärjestelmän merkitystä 

oikeusvaltioperiaatteen, vähemmistöjen 

oikeuksien ja houkuttelevan 

liiketoimintaympäristön takaamisen 

kannalta; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/2 

Tarkistus  2 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2147(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. on tyytyväinen siihen, että Kreikan 

ja Albanian välinen sopimus on saatettu 

onnistuneesti päätökseen osana 

pitkäaikaista riitojenratkaisumenettelyä, 

joka johti Kreikan ja Italian sodassa 

kaatuneiden kreikkalaisten sotilaiden 

etsintään ja hautausseremoniaan 

albanialaisella sotilashautausmaalla, 

millä vastattiin Albanian 

kreikkalaisvähemmistön pitkäaikaisiin 

pyyntöihin ja vahvistetaan näiden kahden 

maan hyviä naapuruussuhteita; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0334/3 

Tarkistus  3 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Albaniaa koskeva vuoden 2018 kertomus 

(2018/2147(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. pitää myönteisenä Albanian 

sitoutumista yhteenliitettävyyttä koskevan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon 

Berliinin prosessin yhteydessä sekä sitä, 

että Albania hyväksyi liittymistä 

valmistelevaa tukivälinettä koskevan IPA 

2018 -paketin, johon sisältyy strategisesti 

tärkeä infrastruktuurihanke, Durrësin 

satama, joka vahvistaa Albanian yhteyksiä 

Kroatiaan ja Italiaan ja tarjoaa Albanian 

sisämaanaapureille, Kosovolle ja 

Makedonialle, pääsyn meriliikennereiteille; 

vaatii Albanian viranomaisia nopeuttamaan 

Euroopan laajuisten verkkojen Albanian 

osuuksien suunnittelua ja rakentamista 

sekä aloittamaan säädöskehyksen 

yhdenmukaistaminen EU:n säännöstön 

kanssa; kannattaa ehdotusta alentaa 

verkkovierailumaksuja Länsi-Balkanin 

maissa, jotta voidaan edistää markkinoille 

ja investoinneille suotuisaa ympäristöä ja 

edetä kohti digitaalitaloutta; panee 

merkille, että 40 prosenttia väestöstä asuu 

maaseudulla mutta vain yhdellä prosentilla 

heistä on internetyhteys; 

35. pitää myönteisenä Albanian 

sitoutumista yhteenliitettävyyttä koskevan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon 

Berliinin prosessin yhteydessä sekä sitä, 

että Albania hyväksyi liittymistä 

valmistelevaa tukivälinettä koskevan IPA 

2018 -paketin, johon sisältyy strategisesti 

tärkeä infrastruktuurihanke, Durrësin 

satama, joka vahvistaa Albanian yhteyksiä 

Kroatiaan ja Italiaan ja tarjoaa Albanian 

sisämaanaapureille, Kosovolle ja 

Jugoslavian entiselle tasavallalle 

Makedonialle, pääsyn meriliikennereiteille; 

vaatii Albanian viranomaisia nopeuttamaan 

Euroopan laajuisten verkkojen Albanian 

osuuksien suunnittelua ja rakentamista 

sekä aloittamaan säädöskehyksen 

yhdenmukaistaminen EU:n säännöstön 

kanssa; kannattaa ehdotusta alentaa 

verkkovierailumaksuja Länsi-Balkanin 

maissa, jotta voidaan edistää markkinoille 

ja investoinneille suotuisaa ympäristöä ja 

edetä kohti digitaalitaloutta; panee 

merkille, että 40 prosenttia väestöstä asuu 

maaseudulla mutta vain yhdellä prosentilla 

heistä on internetyhteys; 

Or. en 

 


