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Amendamentul  1 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Raportul pe 2018 privind Albania 

(2018/2147(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. reiterează apelul său adresat 

autorităților albaneze de a asigura în mod 

efectiv respectarea drepturilor de 

proprietate și de a înregistra progrese către 

protejarea acestora, în mod eficace și 

transparent, ținând seama totodată de 

înregistrarea proprietăților, de drepturile de 

restituire și de compensare; solicită 

realizarea progreselor necesare în ceea ce 

privește digitalizarea și cartografierea 

proprietăților; îndeamnă autoritățile 

albaneze să informeze în mod adecvat 

cetățenii cu privire la drepturile lor și la 

posibilitățile de a și le revendica în justiție; 

subliniază că, pentru garantarea statului de 

drept și a unui mediu de afaceri atractiv, 

este important să existe un regim eficace al 

drepturilor de proprietate; 

19. reiterează apelul său adresat 

autorităților albaneze de a asigura în mod 

efectiv respectarea drepturilor de 

proprietate și de a înregistra progrese către 

protejarea acestora, în mod eficace și 

transparent, ținând seama totodată de 

înregistrarea proprietăților, de drepturile de 

restituire și de compensare; solicită 

realizarea progreselor necesare în ceea ce 

privește digitalizarea și cartografierea 

proprietăților; îndeamnă autoritățile 

albaneze să informeze în mod adecvat 

cetățenii cu privire la drepturile lor și la 

posibilitățile de a și le revendica în justiție; 

subliniază că, pentru garantarea statului de 

drept, a drepturilor minorităților și a unui 

mediu de afaceri atractiv, este important să 

existe un regim eficace al drepturilor de 

proprietate; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Raportul pe 2018 privind Albania 

(2018/2147(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. salută încheierea cu succes a 

acordului dintre Grecia și Albania, în 

cadrul unei proceduri îndelungate de 

soluționare a litigiilor, care a dus la 

căutarea soldaților eleni căzuți pe front în 

războiul greco-italian și la organizarea 

unei ceremonii de înmormântare în 

onoarea acestora la un cimitir militar din 

Albania, manifestare care a satisfăcut 

una dintre cerințele formulate de mult 

timp de minoritatea națională elenă din 

Albania și consolidează relațiile de bună 

vecinătate dintre cele două țări; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0334/2018 

Knut Fleckenstein 

Raportul pe 2018 privind Albania 

(2018/2147(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută angajamentele asumate de 

Albania de a pune în aplicare Agenda 

privind conectivitatea în cadrul Procesului 

de la Berlin și adoptarea pachetului privind 

Instrumentul de asistență pentru preaderare 

(IPA) 2018 care include proiectul de 

infrastructură importantă din punct de 

vedere strategic de reconstrucție a portului 

Durrës, ce consolidează legăturile Albaniei 

cu Croația și Italia și care oferă vecinilor 

Albaniei fără ieșire la mare, Kosovo și 

Macedonia, acces la rutele de transport 

maritim; îndeamnă autoritățile albaneze să 

accelereze planificarea și construcția 

secțiunilor albaneze ale rețelelor 

transeuropene și să continue armonizarea 

cadrului juridic cu acquis-ul UE; sprijină 

propunerea de reducere a taxelor de 

roaming în Balcanii de Vest pentru a 

promova un mediu favorabil investițiilor și 

pieței în drumul către o economie digitală; 

constată 40 % din populația Albaniei 

locuiește în zonele rurale, dar numai 1 % 

din această populație este conectată la 

internet; 

35. salută angajamentele asumate de 

Albania de a pune în aplicare Agenda 

privind conectivitatea în cadrul Procesului 

de la Berlin și adoptarea pachetului privind 

Instrumentul de asistență pentru preaderare 

(IPA) 2018 care include proiectul de 

infrastructură importantă din punct de 

vedere strategic de reconstrucție a portului 

Durrës, ce consolidează legăturile Albaniei 

cu Croația și Italia și care oferă vecinilor 

Albaniei fără ieșire la mare, Kosovo și 

FYROM, acces la rutele de transport 

maritim; îndeamnă autoritățile albaneze să 

accelereze planificarea și construcția 

secțiunilor albaneze ale rețelelor 

transeuropene și să continue armonizarea 

cadrului juridic cu acquis-ul UE; sprijină 

propunerea de reducere a taxelor de 

roaming în Balcanii de Vest pentru a 

promova un mediu favorabil investițiilor și 

pieței în drumul către o economie digitală; 

constată 40 % din populația Albaniei 

locuiește în zonele rurale, dar numai 1 % 

din această populație este conectată la 

internet; 

Or. en 

 


