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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 38

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

38. ag spreagadh na hAlbáine tuilleadh 
dul chun cinn a dhéanamh maidir le bearta 
lena gcomhdhlúthaítear na cearta ar chlárú 
maoine, aisíoc agus cúiteamh, lena 
ndéantar an dlí maidir le nósanna imeachta 
idirthréimhseacha um úinéireacht a chur 
chun feidhme, go príomha tríd an próiseas 
maidir le clárú maoine a chur chun cinn ar 
bhealach trédhearcach, agus lena ndéantar 
an t-athchóiriú cuimsitheach ar earnáil na 
talún a thabhairt i gcrích;

38. á iarraidh ar an Albáin tuilleadh 
dul chun cinn a dhéanamh maidir le bearta 
lena gcomhdhlúthaítear na cearta ar chlárú 
maoine, aisíoc agus cúiteamh, lena 
ndéantar an dlí maidir le nósanna imeachta 
idirthréimhseacha um úinéireacht a chur 
chun feidhme, go príomha tríd an próiseas 
maidir le clárú maoine a chur chun cinn ar 
bhealach trédhearcach, agus lena ndéantar 
an t-athchóiriú cuimsitheach ar earnáil na 
talún a thabhairt i gcrích, lena n-áirítear i 
limistéir mhionlaigh;
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43. á chur i bhfáth nach foláir tús áite 
a thabhairt do chosaint ar theorainneacha 
agus cosc ar choireacht trasteorann, agus 
nach foláir an méid sin a dhéanamh agus 
lánurraim á tabhairt do na cearta bunúsacha 
atá cumhdaithe sna dlíthe agus sna 
prionsabail idirnáisiúnta agus réigiúnacha 
is infheidhme; á chur in iúl gur geal léi 
seoladh na chéad oibríochta comhpháirtí 
lánfheidhme leis an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
(Frontex) lasmuigh den Aontas Eorpach;

43. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
an choireacht trasteorann a chosc, agus 
nach foláir an méid sin a dhéanamh agus 
lánurraim á tabhairt do na cearta bunúsacha 
atá cumhdaithe sna dlíthe agus sna 
prionsabail idirnáisiúnta agus réigiúnacha 
is infheidhme; á thabhairt dá haire 
seoladh an chéad chomhoibríochta 
lánfheidhme leis an nGníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
(Frontex) lasmuigh den Aontas Eorpach 
agus á iarraidh ar Frontex a shoiléiriú an 
ndearnadh measúnú tionchair ar chearta 
bunúsacha roimh a chuid oibríochtaí a 
imscaradh san Albáin; á chur in iúl gur 
cúis imní di tuarascálacha ar bhrú siar 
líomhnaithe ag teorainn na hAlbáine-na 
Gréige agus á iarraidh go ndéanfaí 
imscrúdú práinneach ar na líomhaintí sin 
ó Frontex agus ó údaráis na hAlbáine;
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