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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jinkoraġġixxi lill-Albanija tagħmel 
aktar progress fil-miżuri li jikkonsolidaw 
id-drittijiet ta' reġistrazzjoni, restituzzjoni u 
kumpens tal-proprjetajiet, jimplimentaw il-
liġi dwar il-proċeduri tranżitorji ta' dwar is-
sjieda, prinċipalment billi jitmexxa 'l 
quddiem b'mod trasparenti l-proċess ta' 
reġistrazzjoni tal-proprjetajiet u tiġi 
kkompletata r-riforma komprensiva tas-
settur tal-artijiet;

38. Jistieden lill-Albanija tagħmel 
aktar progress fil-miżuri li jikkonsolidaw 
id-drittijiet ta' reġistrazzjoni, restituzzjoni u 
kumpens tal-proprjetajiet, jimplimentaw il-
liġi dwar il-proċeduri tranżitorji ta' dwar is-
sjieda, prinċipalment billi jitmexxa 'l 
quddiem b'mod trasparenti l-proċess ta' 
reġistrazzjoni tal-proprjetajiet u tiġi 
kkompletata r-riforma komprensiva tas-
settur tal-artijiet, inkluż f'żoni minoritarji;
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43. Jisħaq fuq il-fatt li l-protezzjoni tal-
fruntieri u l-prevenzjoni tal-kriminalità 
transfruntiera għandhom ikunu prijorità u 
għandhom jitwettqu fir-rispett sħiħ tad-
drittijiet fundamentali minquxa fil-liġijiet u 
fil-prinċipji internazzjonali u reġjonali 
applikabbli; jilqa' pożittivament il-varar 
tal-ewwel operazzjoni konġunta vera u 
proprja mal-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) 
barra mill-Unjoni Ewropea;

43. Jisħaq fuq l-importanza tal-
prevenzjoni tal-kriminalità transfruntiera, li 
trid titwettaq fir-rispett sħiħ tad-drittijiet 
fundamentali minquxa fil-liġijiet u fil-
prinċipji internazzjonali u reġjonali 
applikabbli; jinnota l-varar tal-ewwel 
operazzjoni konġunta vera u proprja mal-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-
Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) barra mill-
Unjoni Ewropea u jitlob lill-Frontex 
tiċċara jekk twettqitx valutazzjoni tal-
impatt tad-drittijiet fundamentali qabel 
twettqu l-operazzjonijiet tagħha fl-
Albanija;

 jinsab imħasseb dwar rapporti ta' allegati 
push-backs fil-fruntiera Albaniża-Griega 
u jitlob li ssir investigazzjoni urġenti dwar 
dawn l-allegazzjonijiet mill-Frontex u 
mill-awtoritajiet Albaniżi ;
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