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Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. ponownie apeluje do władz 

albańskich, aby skutecznie zapewniały 

egzekwowanie przepisów dotyczących 

prawa własności i lepszą ochronę tych 

praw w skuteczny i przejrzysty sposób, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu 

ewidencji i zwrotu własności oraz 

rekompensaty z tytułu własności; wzywa 

do poczynienia niezbędnych postępów w 

zakresie cyfryzacji i lokalizacji własności; 

wzywa władze albańskie do 

odpowiedniego informowania obywateli o 

ich prawach i o możliwościach, jakie mają 

oni w zakresie egzekwowania roszczeń; 

podkreśla, że skuteczny system w 

dziedzinie prawa własności ma duże 

znaczenie dla zagwarantowania rządów 

prawa i atrakcyjnego otoczenia 

biznesowego; 

19. ponownie apeluje do władz 

albańskich, aby skutecznie zapewniały 

egzekwowanie przepisów dotyczących 

prawa własności i lepszą ochronę tych 

praw w skuteczny i przejrzysty sposób, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu 

ewidencji i zwrotu własności oraz 

rekompensaty z tytułu własności; wzywa 

do poczynienia niezbędnych postępów w 

zakresie cyfryzacji i lokalizacji własności; 

wzywa władze albańskie do 

odpowiedniego informowania obywateli o 

ich prawach i o możliwościach, jakie mają 

oni w zakresie egzekwowania roszczeń; 

podkreśla, że skuteczny system w 

dziedzinie prawa własności ma duże 

znaczenie dla zagwarantowania rządów 

prawa, praw mniejszości i atrakcyjnego 

otoczenia biznesowego; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. z zadowoleniem przyjmuje 

pomyślne zawarcie umowy między Grecją 

a Albanią w ramach długotrwałej 

procedury rozstrzygania sporów, w 

wyniku której możliwe było poszukiwanie 

greckich żołnierzy poległych w wojnie 

grecko-włoskiej, a także zorganizowanie 

ceremonii pogrzebowej ku ich pamięci na 

cmentarzu wojskowym w Albanii, co 

pozwoliło na zaspokojenie jednego z 

żądań wysuwanych od dawna przez 

grecką mniejszość narodową w Albanii i 

wzmocnienie dobrosąsiedzkich stosunków 

między tymi dwoma krajami; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

35. przyjmuje z zadowoleniem 

zobowiązanie Albanii do wdrożenia 

programu dotyczącego sieci połączeń w 

ramach procesu berlińskiego oraz przyjęcie 

pakietu Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA) na 2018 r., 

obejmującego strategicznie ważny projekt 

infrastrukturalny, jakim jest odbudowa 

portu w Durrës, która poprawi połączenia 

Albanii z Chorwacją i Włochami oraz 

zapewni dostęp do morskich szlaków 

transportowych sąsiadom Albanii 

pozbawionym dostępu do morza – Kosowu 

i Macedonii; wzywa władze albańskie, by 

przyspieszyły planowanie i budowę 

albańskich odcinków sieci 

transeuropejskich oraz przystąpiły do 

harmonizacji ram prawnych z dorobkiem 

prawnym UE; popiera propozycję 

obniżenia opłat roamingowych w regionie 

Bałkanów Zachodnich w celu promowania 

środowiska przyjaznego rynkowi i 

inwestycjom z myślą o gospodarce 

cyfrowej; zauważa, że 40 % ludności 

Albanii mieszka na obszarach wiejskich, 

ale tylko 1 % ma dostęp do internetu; 

35. przyjmuje z zadowoleniem 

zobowiązanie Albanii do wdrożenia 

programu dotyczącego sieci połączeń w 

ramach procesu berlińskiego oraz przyjęcie 

pakietu Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA) na 2018 r., 

obejmującego strategicznie ważny projekt 

infrastrukturalny, jakim jest odbudowa 

portu w Durrës, która poprawi połączenia 

Albanii z Chorwacją i Włochami oraz 

zapewni dostęp do morskich szlaków 

transportowych sąsiadom Albanii 

pozbawionym dostępu do morza – Kosowu 

i byłej jugosłowiańskiej republice 

Macedonii; wzywa władze albańskie, by 

przyspieszyły planowanie i budowę 

albańskich odcinków sieci 

transeuropejskich oraz przystąpiły do 

harmonizacji ram prawnych z dorobkiem 

prawnym UE; popiera propozycję 

obniżenia opłat roamingowych w regionie 

Bałkanów Zachodnich w celu promowania 

środowiska przyjaznego rynkowi i 

inwestycjom z myślą o gospodarce 

cyfrowej; zauważa, że 40 % ludności 

Albanii mieszka na obszarach wiejskich, 

ale tylko 1 % ma dostęp do internetu; 

Or. en 

 


