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Alteração 4
Stelios Kouloglou
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0041/2021
Isabel Santos
Relatórios de 2019–2020 sobre a Albânia
(2019/2170(INI))

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Incentiva a Albânia a lograr mais 
progressos no domínio das medidas de 
consolidação dos direitos de registo, 
restituição e indemnização em matéria de 
propriedade, a aplicar a lei sobre 
procedimentos relativos à propriedade 
transitória, principalmente fazer evoluir, de 
forma transparente, o processo de registo 
de propriedades, assim como a concluir a 
reforma abrangente do setor fundiário;

38. Insta a Albânia a lograr mais 
progressos no domínio das medidas de 
consolidação dos direitos de registo, 
restituição e indemnização em matéria de 
propriedade, a aplicar a lei sobre 
procedimentos relativos à propriedade 
transitória, principalmente fazer evoluir, de 
forma transparente, o processo de registo 
de propriedades, assim como a concluir a 
reforma abrangente do setor fundiário, 
inclusive em regiões onde estejam 
presentes minorias;
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Alteração 5
Stelios Kouloglou
em nome do Grupo The Left

Relatório A9-0041/2021
Isabel Santos
Relatórios de 2019–2020 sobre a Albânia
(2019/2170(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Salienta que a proteção das 
fronteiras e a prevenção da criminalidade 
transfronteiriça devem constituir uma 
prioridade e ser conduzidas no pleno 
respeito dos direitos fundamentais 
consagrados na legislação e nos princípios 
internacionais e regionais aplicáveis; 
congratula se com o lançamento da 
primeira verdadeira operação conjunta com 
a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira (Frontex) fora da 
União Europeia;

43. Salienta que a importância da 
prevenção da criminalidade 
transfronteiriça, que deve ser conduzida no 
pleno respeito dos direitos fundamentais 
consagrados na legislação e nos princípios 
internacionais e regionais aplicáveis; 
regista o lançamento da primeira 
verdadeira operação conjunta com a 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira (Frontex) fora da União 
Europeia e solicita à Frontex que 
esclareça se foi realizada uma avaliação 
de impacto sobre os direitos fundamentais 
antes do início das suas operações na 
Albânia; manifesta a sua preocupação 
com as informações relativas a alegadas 
repulsões na fronteira entre a Albânia e a 
Grécia e apela a uma investigação 
urgente destas alegações, a efetuar pela 
Frontex e pelas autoridades albanesas;
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