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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Албания 
за 2013 г.
(2013/2879(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на председателството от Европейския съвет, състоял 
се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към 
Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

– като взе предвид предварителните констатации и заключенията на международната 
мисия за наблюдение на изборите в Албания от 23 юни 2013 г.,

– като взе предвид своите резолюции от 22 ноември 2012 г. относно Разширяване: 
политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС1  и от 13 декември 2012 г. 
относно Албания2,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че стабилният напредък по програмата за реформи и 12-те 
ключови приоритета от Становището на Комисията от 2010 г. бе постигнат по 
задоволителен начин; като има предвид, че все още продължават да съществуват 
предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат допълнителни 
мерки по пътя към членство в ЕС;

Б. като има предвид, че нормалното протичане на парламентарните избори през юни 
2013 г. и мирното предаване на властта имаха положително въздействие върху 
процеса на демократизация в страната и подобриха нейния международен имидж; 

В. като има предвид, че процесът на присъединяване към ЕС се превърна в движеща 
сила за продължаване на реформите в Албания и че подкрепата на гражданите за 
присъединяването към ЕС остава особено висока

Г. като има предвид, че следва да се постигне по-голям напредък по отношение на 
правата на малцинствата, и особено на ромското малцинство; 

Д. като има предвид, че социалните реформи са също толкова важни, колкото и 
политическите и правните; като има предвид, че Албания се стреми да повиши 
равнището на социално сближаване и че тя се нуждае от силна подкрепа от ЕС, за 
да постигне това;

Е. като има предвид, че е необходимо да се запази доверието в политиката на 
разширяване и че постиженията в реформите трябва да бъдат възнаграждавани; като 
има предвид, че статутът на страна кандидатка е постижим за Албания, тъй като тя 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0453.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0508.
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е постигнала и продължава да постига конкретни резултати в ключови области на 
реформите;

Общи съображения

1. приветства всички политически сили за като цяло нормалното протичане на 
неотдавнашните парламентарни избори и гладкия преход на властта;  счита, че е от 
съществено значение да се поддържа истински политически диалог и 
сътрудничество между всички партии и да се намират компромиси, като ключ към 
постигането на напредък; 

2. подчертава, че е необходимо интеграцията в Европейския съюз да бъде 
действително, национално усилие и и проект, който да приобщава всички 
политически сили и гражданското общество; 

3. отбелязва окуражителния напредък в програмата за реформи и изразява увереност в 
потенциала, способността и ангажираността на Албания да постигне напредък в 
своя европейски път; приветства приемането на мерки по ключовите реформи, т.е. 
преразглеждането на правилника за дейността на Парламента, приемането на закон 
за държавната служба и закон за върховния съд; 

4. приветства неизменния ангажимент към интеграцията в ЕС и модернизиране на 
страната и за осъществяване на по-нататъшни реформи; призовава Албания да 
продължи да постига резултати по ключовите приоритети, очертани в Становището 
на Комисията от 2010 г., по-специално по отношение на зачитането на принципите 
на правовата държава, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, 
включително чрез постигането на устойчиви резултати при изпълнението;

5. призовава Съвета да отчете този напредък като предостави на Албания статут на 
страна кандидатка;

Политически критерии

6. призовава за още повече усилия за засилване на независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на съдебната система, включително Върховния 
съд; настоятелно призовава органите на властта да подобрят достъпа до правосъдие 
за всички нуждаещи се, чрез дейности за повишаване на осведомеността от страна 
на държавната комисия за правна помощ и създаването на предвидените местни 
служби за правна помощ; призовава органите на властта да подсилят 
независимостта, ефикасността и ефективността на структурите, свързани с правата 
на човека, като омбудсмана и комисаря, отговарят за закрилата от дискриминация;

7. приветства ангажимента за борба с корупцията на всички равнища и подчертава 
необходимостта да бъде засилен политическият ангажимент, оптимизиран 
институционалният капацитет и подобрена институционалната координация; 
призовава властите да изяснят ролята на отдела за вътрешен контрол и за борба с 
корупцията и засилят капацитета в областта на механизмите за вътрешен контрол, 
да осигурят достатъчни средства за общите звена за разследване, да наблюдават 
изпълнението на стратегиите за борба с корупцията и да доразвият резултатите, 
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постигнати в разследването, съдебното преследване и издаването на присъди, 
включително в случаите на корупция по високите етажи на властта; 

8. подчертава отново необходимостта да се осигури прилагането на реформите в 
борбата срещу организираната престъпност, както и са се постигнат сериозни 
резултати в разследването, съдебното преследване и издаването на присъди на 
всички равнища; 

9. оценява прогресивния диалог между гражданското общество и правителството и 
подчертава необходимостта от неговото поддържане и от консолидиране на 
неговите резултати, както в областта на демокрацията и правата на човека, така и в 
разработването на законодателната рамка за нови реформи; 

10. приветства факта, че правата на малцинствата като цяло биват зачитани; приканва 
компетентните органи да подобрят в още по-голяма степен климата на приобщаване 
и толерантност по отношение на всички малцинства в страната; във връзка с това 
призовава за ускоряване на прилагането на плана за действие за „Десетилетието за 
ромското приобщаване“ за засилване на включването на ромите и за 
преразглеждане на законодателството в борбата срещу дискриминацията на 
лесбийките, хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните лица, в т.ч. 
санкции за изказвания, подбуждащи омраза, и за постигането на резултати в това 
отношение;

11. въпреки че медийната среда е плуралистична и разнообразна, изразява загриженост 
относно политическото влияние особено в публичните медии; призовава за 
гарантиране на медийния плурализъм и независимостта на регулаторните органи, за 
да се засили в още по-голяма степен свободата на изразяване, както и за 
обезпечаване на прозрачност по отношение на собствеността на медиите и тяхното 
финансиране;

12. призовава за допълнителни усилия за гарантиране на ефективното прилагане на 
стратегията и плана за действие относно правата на собственост, тъй като това е 
един от крайъгълните камъни на икономическо развитие;

Социално-икономически реформи
13. приканва компетентните органи да действат решително срещу слабото 

правоприлагане и събиране на данъците, както и значителната неформална 
икономика, всички които възпрепятстват социалното сближаване в страната и 
нейните икономически перспективи; насърчава новото правителство да осигури 
прилагането на мерките и законодателството за насърчаване на заетостта;

14. настоятелно призовава правителството да гарантира спазването на трудовото 
законодателство, както в частния, така и в обществения сектор, и да подобри 
тристранния социален диалог, както за да засили ролята на профсъюзите, така и за 
да осигури по-широка подкрепа за прилагането на реформаторското 
законодателство; 

15. подчертава, че следва да се обръща специално внимание на закрилата на правата на 
децата и призовава за инвестиции в ранното обучение, особено за децата, 
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принадлежащи към маргинализирани групи, за предотвратяване на изключването, 
както и за целеви мерки за осигуряване на грижи за децата, прехраната и подкрепа 
за семействата, така че да се предотврати предаването на бедността от поколение на 
поколение; подчертава необходимостта от незабавно подобряване на положението 
на малолетните и непълнолетни лица в рамките на съдебните процедури, в 
съответствие с най-добрите европейски практики;

Регионално сътрудничество

16. приветства стабилизиращата роля на Албания в Западните Балкани, по-специално в 
отношенията й със съседните държави, в които живеят значими албански 
малцинства, както и нейния принос за религиозна хармония;

17. приветства отказа на новото правителство от националистичната реторика и набляга 
на централната роля на Албания за изграждането на добри съседски отношения в 
Западните Балкани; насърчава Албания да продължи да заема конструктивна 
позиция в региона;

°
°      °

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.


