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38. ενθαρρύνει την Αλβανία να 
σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά 
τα μέτρα για την παγίωση των 
δικαιωμάτων καταχώρησης, απόδοσης και 
αποζημίωσης ακινήτων, την εφαρμογή του 
νόμου για τις μεταβατικές διαδικασίες 
όσον αφορά την ιδιοκτησία, κυρίως 
προωθώντας με διαφανή τρόπο τη 
διαδικασία καταχώρησης ακινήτων και την 
ολοκλήρωση της συνολικής 
μεταρρύθμισης του τομέα της έγγειας 
ιδιοκτησίας·

38. καλεί την Αλβανία να σημειώσει 
περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα 
για την παγίωση των δικαιωμάτων 
καταχώρησης, απόδοσης και αποζημίωσης 
ακινήτων, την εφαρμογή του νόμου για τις 
μεταβατικές διαδικασίες όσον αφορά την 
ιδιοκτησία, κυρίως προωθώντας με 
διαφανή τρόπο τη διαδικασία 
καταχώρησης ακινήτων και την 
ολοκλήρωση της συνολικής 
μεταρρύθμισης του τομέα της έγγειας 
ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και στις 
μειονοτικές περιοχές·
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43. τονίζει ότι η προστασία των 
συνόρων και η πρόληψη του 
διασυνοριακού εγκλήματος πρέπει να 
αποτελούν προτεραιότητα και να 
διεξάγονται σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία 
κατοχυρώνονται στους ισχύοντες διεθνείς 
και περιφερειακούς νόμους και αρχές· 
χαιρετίζει τη δρομολόγηση της πρώτης 
ολοκληρωμένης κοινής επιχείρησης με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής (FRONTEX) εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

43. τονίζει τη σημασία της πρόληψης 
του διασυνοριακού εγκλήματος, η οποία 
πρέπει να διεξάγεται σε πλαίσιο πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τα οποία κατοχυρώνονται στους ισχύοντες 
διεθνείς και περιφερειακούς νόμους και 
αρχές· σημειώνει τη δρομολόγηση της 
πρώτης ολοκληρωμένης κοινής 
επιχείρησης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(FRONTEX) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ζητεί από τον Frontex να διευκρινίσει 
εάν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων 
όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα 
πριν από την ανάπτυξη των επιχειρήσεών 
του στην Αλβανία· εκφράζει την ανησυχία 
του για καταγγελίες σχετικά με 
εικαζόμενες επαναπροωθήσεις στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα και ζητεί να 
διερευνηθούν επειγόντως οι εν λόγω 
ισχυρισμοί από τον Frontex και τις 
αλβανικές αρχές·
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