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Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till de albanska myndigheterna 

att effektivt säkerställa respekten för rätten 

till egendom och göra framsteg för att 

skydda äganderätten på ett effektivt och 

öppet sätt och samtidigt ta hänsyn till 

registrering, återlämnande och ersättning 

av egendom. Parlamentet uppmanar till 

nödvändiga framsteg i fråga om 

digitalisering och kartläggning av 

egendom. Parlamentet uppmanar de 

albanska myndigheterna att på ett adekvat 

sätt informera medborgarna om deras 

rättigheter och möjligheter att kräva in sina 

fordringar. Parlamentet understryker vikten 

av ett effektivt egendomsrättsligt system 

för att trygga de rättsstatliga principerna 

och för att skapa ett attraktivt 

företagsklimat. 

19. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till de albanska myndigheterna 

att effektivt säkerställa respekten för rätten 

till egendom och göra framsteg för att 

skydda äganderätten på ett effektivt och 

öppet sätt och samtidigt ta hänsyn till 

registrering, återlämnande och ersättning 

av egendom. Parlamentet uppmanar till 

nödvändiga framsteg i fråga om 

digitalisering och kartläggning av 

egendom. Parlamentet uppmanar de 

albanska myndigheterna att på ett adekvat 

sätt informera medborgarna om deras 

rättigheter och möjligheter att kräva in sina 

fordringar. Parlamentet understryker vikten 

av ett effektivt egendomsrättsligt system 

för att trygga de rättsstatliga principerna 

och minoriteters rättigheter samt för att 

skapa ett attraktivt företagsklimat. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 26a. Europaparlamentet välkomnar det 

framgångsrika slutförandet av avtalet 

mellan Grekland och Albanien, som en 

del av ett mångårigt 

tvistlösningsförfarande, vilket resulterade 

i en sökning efter de stupade grekiska 

soldaterna i Italiensk-grekiska kriget och 

anordnandet av en begravningsceremoni 

till deras minne på en militärkyrkogård i 

Albanien, ett evenemang som uppfyllde ett 

av de krav som sedan länge ställts av den 

grekiska nationella minoriteten i 

Albanien och stärker de goda 

grannförbindelserna mellan de båda 

länderna. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet välkomnar 

Albaniens åtagande att genomföra 

konnektivitetsagendan inom ramen för 

Berlinprocessen och antagandet av 2018-

paketet inom ramen för instrumentet för 

stöd inför anslutningen. Agendan 

innehåller det strategiskt viktiga 

infrastrukturprojektet för en ombyggnad av 

hamnen i Durrës, vilket stärker Albaniens 

förbindelser med Kroatien och Italien och 

ger Albaniens kustlösa grannländer, 

Kosovo och Makedonien, tillgång till 

sjötransportvägar. Parlamentet uppmanar 

med kraft de albanska myndigheterna att 

påskynda planeringen och uppbyggnaden 

av de albanska delarna av det 

transeuropeiska nätet och gå vidare med 

arbetet med att anpassa den rättsliga ramen 

till EU:s regelverk. Parlamentet stöder 

förslaget att minska roamingavgifterna på 

västra Balkan för att främja en marknads- 

och investeringsvänlig miljö på vägen mot 

en digital ekonomi. Parlamentet konstaterar 

att 40 procent av Albaniens befolkning bor 

på landsbygden men att bara 1 procent av 

dessa människor är anslutna till internet. 

35. Europaparlamentet välkomnar 

Albaniens åtagande att genomföra 

konnektivitetsagendan inom ramen för 

Berlinprocessen och antagandet av 2018-

paketet inom ramen för instrumentet för 

stöd inför anslutningen. Agendan 

innehåller det strategiskt viktiga 

infrastrukturprojektet för en ombyggnad av 

hamnen i Durrës, vilket stärker Albaniens 

förbindelser med Kroatien och Italien och 

ger Albaniens kustlösa grannländer, 

Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken 

Makedonien, tillgång till sjötransportvägar. 

Parlamentet uppmanar med kraft de 

albanska myndigheterna att påskynda 

planeringen och uppbyggnaden av de 

albanska delarna av det transeuropeiska 

nätet och gå vidare med arbetet med att 

anpassa den rättsliga ramen till EU:s 

regelverk. Parlamentet stöder förslaget att 

minska roamingavgifterna på västra Balkan 

för att främja en marknads- och 

investeringsvänlig miljö på vägen mot en 

digital ekonomi. Parlamentet konstaterar 

att 40 procent av Albaniens befolkning bor 

på landsbygden men att bara 1 procent av 

dessa människor är anslutna till internet. 

Or. en 

 


