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Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zachęca Albanię do poczynienia 
dalszych postępów w zakresie środków 
konsolidujących prawa własności w 
obszarze rejestracji, zwrotu i rekompensat, 
wdrażających ustawę o przejściowych 
procedurach własności, głównie dzięki 
dalszej realizacji w przejrzysty sposób 
procesu rejestracji własności, i 
domykających kompleksową reformę 
sektora gruntów;

38. wzywa Albanię do poczynienia 
dalszych postępów w zakresie środków 
konsolidujących prawa własności w 
obszarze rejestracji, zwrotu i rekompensat, 
wdrażających ustawę o przejściowych 
procedurach własności, głównie dzięki 
dalszej realizacji w przejrzysty sposób 
procesu rejestracji własności, i 
domykających kompleksową reformę 
sektora gruntów, w tym na obszarach 
zamieszkiwanych przez mniejszości;
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Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla, że ochrona granic i 
zapobieganie przestępczości 
transgranicznej muszą stanowić priorytet i 
muszą się odbywać z pełnym 
poszanowaniem praw podstawowych, 
zapisanych w mających zastosowanie 
międzynarodowych i regionalnych 
przepisach i zasadach; z zadowoleniem 
przyjmuje rozpoczęcie pierwszej 
pełnoprawnej wspólnej operacji z 
Europejską Agencją Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) poza Unią 
Europejską;

43. podkreśla znaczenie zapobiegania 
przestępczości transgranicznej, które musi 
się odbywać z pełnym poszanowaniem 
praw podstawowych, zapisanych w 
mających zastosowanie 
międzynarodowych i regionalnych 
przepisach i zasadach; odnotowuje 
rozpoczęcie pierwszej pełnoprawnej 
wspólnej operacji z Europejską Agencją 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 
poza Unią Europejską i zwraca się do 
Frontexu o wyjaśnienie, czy przed 
rozpoczęciem operacji w Albanii 
przeprowadzono ocenę wpływu na prawa 
podstawowe; jest zaniepokojony 
doniesieniami o rzekomych przypadkach 
zawracania osób na granicy albańsko-
greckiej i wzywa do pilnego zbadania tych 
zarzutów przez Frontex i władze 
albańskie;
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