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Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet uppmuntrar 
Albanien att göra ytterligare framsteg med 
åtgärder för att befästa rätten till 
registrering och återlämnande av samt 
ersättning för egendom, genomföra lagen 
om övergångsförfaranden för äganderätt – 
främst genom att på ett transparent sätt 
driva på processen för 
egendomsregistrering – samt slutföra den 
övergripande jordreformen.

38. Europaparlamentet uppmanar 
Albanien att göra ytterligare framsteg med 
åtgärder för att befästa rätten till 
registrering och återlämnande av samt 
ersättning för egendom, genomföra lagen 
om övergångsförfaranden för äganderätt – 
främst genom att på ett transparent sätt 
driva på processen för 
egendomsregistrering – samt slutföra den 
övergripande jordreformen, även i 
minoritetsområden.

Or. en



AM\1227125SV.docx PE690.733v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

17.3.2021 A9-0041/5

Ändringsförslag 5
Stelios Kouloglou
för The Left-gruppen

Betänkande A9-0041/2021
Isabel Santos
Rapporter 2019 och 2020 om Albanien
(2019/2170(INI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet betonar att 
gränsskydd och förebyggande av 
gränsöverskridande brottslighet måste 
prioriteras och genomföras med full 
respekt för de grundläggande rättigheter 
som stadgas i tillämpliga internationella 
och regionala lagar och principer. 
Parlamentet välkomnar lanseringen av den 
första fullvärdiga gemensamma insatsen 
med Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån (Frontex) utanför 
EU.

43. Europaparlamentet betonar vikten 
av förebyggandet av gränsöverskridande 
brottslighet, som måste genomföras med 
full respekt för de grundläggande 
rättigheter som stadgas i tillämpliga 
internationella och regionala lagar och 
principer. Parlamentet noterar lanseringen 
av den första fullvärdiga gemensamma 
insatsen med Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån (Frontex) utanför EU 
och uppmanar Frontex att klargöra 
huruvida en konsekvensbedömning 
avseende grundläggande rättigheter 
genomfördes innan byrån inledde sina 
insatser i Albanien. Parlamentet är 
bekymrat över rapporterna om påstådda 
handgripliga avvisningar vid den albansk-
grekiska gränsen och begär att Frontex 
och de albanska myndigheterna 
skyndsamt utreder dessa påståenden.
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