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38.
spodbuja Albanijo, naj si prizadeva
za nadaljnji napredek pri ukrepih za
utrditev pravic v zvezi z registracijo in
vračanjem premoženja ter odškodninami za
premoženje, izvajanje zakona o prehodnih
postopkih v zvezi z lastništvom, zlasti s
preglednim nadaljevanjem postopka za
registracijo premoženja, in dokončanje
celovite reforme sektorja rabe zemljišč;

38.
poziva Albanijo, naj si prizadeva za
nadaljnji napredek pri ukrepih za utrditev
pravic v zvezi z registracijo in vračanjem
premoženja ter odškodninami za
premoženje, izvajanje zakona o prehodnih
postopkih v zvezi z lastništvom, zlasti s
preglednim nadaljevanjem postopka za
registracijo premoženja, in dokončanje
celovite reforme sektorja rabe zemljišč,
tudi na območjih, na katerih prebivajo
manjšine;
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43.
poudarja, da mora biti varovanje
meja in preprečevanje čezmejnega
kriminala med prednostnimi nalogami, pri
izvajanju katerih je treba v celoti
spoštovati temeljne pravice, zapisane v
veljavnih mednarodnih in regionalnih
zakonih in načelih; pozdravlja začetek prve
celovite skupne operacije z Evropsko
agencijo za mejno in obalno stražno
(Frontex) zunaj Evropske unije;

43.
poudarja, da je varovanje meja in
preprečevanje čezmejnega kriminala
pomembno, pri izvajanju pa je treba v
celoti spoštovati temeljne pravice, zapisane
v veljavnih mednarodnih in regionalnih
zakonih in načelih; je seznanjen z
začetkom prve celovite skupne operacije z
Evropsko agencijo za mejno in obalno
stražno (Frontex) zunaj Evropske unije in
poziva Frontex, naj pojasni, ali je bila
pred njeno napotitvijo v Albanijo
opravljena ocena učinka na temeljne
pravice; je zaskrbljen zaradi poročil o
domnevnem zavračanju migrantov na
albansko-grški meji ter poziva Frontex in
albanske oblasti, naj nujno preiščejo te
obtožbe;
Or. en
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