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Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. încurajează Albania să facă 
progrese suplimentare în ce privește 
măsurile de întărire a drepturilor privind 
înregistrarea proprietății, retrocedarea și 
despăgubirea, de punere în aplicare a legii 
privind procedurile tranzitorii legate de 
proprietate, îndeosebi prin înregistrarea de 
progrese, în mod transparent, în procesul 
de înregistrare a proprietăților, și prin 
finalizarea reformei generale a sectorului 
funciar;

38. invită Albania să facă progrese 
suplimentare în ce privește măsurile de 
întărire a drepturilor privind înregistrarea 
proprietății, retrocedarea și despăgubirea, 
de punere în aplicare a legii privind 
procedurile tranzitorii legate de proprietate, 
îndeosebi prin înregistrarea de progrese, în 
mod transparent, în procesul de înregistrare 
a proprietăților, și prin finalizarea reformei 
generale a sectorului funciar, inclusiv în 
zonele locuite de minorități;
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Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. subliniază că protecția frontierelor 
și prevenirea criminalității transfrontaliere 
trebuie să reprezinte o prioritate și trebuie 
să se desfășoare cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale consacrate în 
legislația și principiile internaționale și 
regionale aplicabile; salută lansarea primei 
operațiuni comune de sine stătătoare cu 
Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în 
afara Uniunii Europene;

43. subliniază importanța prevenirii 
criminalității transfrontaliere, care trebuie 
să se desfășoare cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale consacrate în 
legislația și principiile internaționale și 
regionale aplicabile; ia act de lansarea 
primei operațiuni comune de sine stătătoare 
cu Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în 
afara Uniunii Europene și solicită Frontex 
să clarifice dacă a fost efectuată o 
evaluare a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de desfășurarea 
operațiunilor sale în Albania; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la relatările privind 
presupusele returnări la frontiera dintre 
Albania și Grecia și solicită ca Frontex și 
autoritățile albaneze să efectueze o 
anchetă urgentă privind aceste acuzații;
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