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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Albánie za rok 2013
(2013/2879(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo v Soluni ve 
dnech 19. a 20. června 2003, týkající se vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení
k Evropské unii,

– s ohledem na předběžná zjištění a závěry mezinárodní mise pro sledování průběhu voleb, 
které se konaly dne 23. června 2013 v Albánii,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o rozšiřování EU: politiky, kritéria
a strategické zájmy1 a ze dne 13. prosince 2012 o Albánii2,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k významnému pokroku v oblasti reformního programu a vzhledem
k uspokojivému dosažení 12 klíčových priorit obsažených ve stanovisku Komise z roku 
2010; vzhledem k tomu, že problémy stále přetrvávají a je třeba je řešit na další cestě
k členství v EU;

B. vzhledem k řádnému průběhu parlamentních voleb v červnu 2013 a k mírovému předání 
moci, které měly kladný dopad na demokratizační proces v zemi a zlepšily její vnímání 
mezinárodním společenstvím; 

C. vzhledem k tomu, že postup přistoupení k EU se stal vůdčí silou pokračujících reforem
v Albánii a že podpora přistoupení k EU ze strany občanů je stále na velmi vysoké úrovni;

D. vzhledem k tomu, že práva menšin by měla být posílena, zejména pokud jde o romskou 
menšinu; 

E. vzhledem k tomu, že sociální reformy jsou stejně důležité jako reformy politické a právní; 
vzhledem k tomu, že Albánie se snaží zvýšit míru sociální soudržnosti a potřebuje k tomu 
rozsáhlou podporu ze strany EU;

F. vzhledem k tomu, že politika rozšiřování musí být i nadále důvěryhodná a pokroky
v oblasti reforem musí být oceněny; vzhledem k tomu, že Albánie by mohla získat status 
kandidátské země, protože dosáhla a nadále dosahuje konkrétních výsledků v klíčových 
oblastech reformy;

Obecné informace

1. chválí všechny politické síly za celkově řádný průběh nedávných parlamentních voleb

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0508.
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a hladké předání moci; domnívá se, že je důležité rozvíjet skutečný politický dialog
a spolupráci mezi všemi stranami a nalézt kompromisy, které jsou klíčovým prvkem 
pokroku; 

2. zdůrazňuje, že o integraci do Evropské unie musí usilovat skutečně všichni obyvatelé a že 
musí jít o projekt začleňující všechny politické síly a občanskou společnost; 

3. bere na vědomí povzbudivý pokrok v oblasti reformního programu a vyjadřuje důvěru
v potenciál Albánie, její schopnost a závazek dosáhnout dalšího pokroku na cestě do 
Evropy; vyzdvihuje přijetí klíčových reformních opatření, mimo jiné revizi jednacího řádu 
parlamentu, přijetí zákona o státní službě a změny zákona o vysokém soudu; 

4. vítá trvalý závazek k integraci do EU, modernizaci země a pokračování v reformách; 
vyzývá Albánii, aby dosáhla dalších výsledků v souladu s klíčovými prioritami 
obsaženými ve stanovisku Komise z roku 2010, zejména pokud jde o dodržování zásad 
právního státu, boj proti korupci a organizované trestné činnosti, a aby vytvářela 
dlouhodobé přehledy výsledků dosažených při uplatňování těchto zásad;

5. vyzývá Radu, aby ocenila pokrok Albánie tím, že jí přizná status kandidátské země;

Politická kritéria

6. vyzývá k dalšímu úsilí o posilování nezávislosti, odpovědnosti, nestrannosti a účinnosti 
soudního systému, včetně Vysoké soudní rady; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby 
zlepšily přístup ke spravedlnosti pro všechny osoby, které to potřebují, také 
prostřednictvím informačních činností Státní komise pro právní pomoc a zřízením 
plánovaných místních kanceláří pro právní pomoc; vyzývá příslušné orgány, aby 
posilovaly nezávislost, účinnost a efektivitu lidskoprávních struktur, jako je veřejný 
ochránce práv a komisař pro ochranu před diskriminací;

7. vítá závazek bojovat proti korupci na všech úrovních a zdůrazňuje, že je třeba posilovat 
politický závazek, budovat institucionální kapacity a zlepšit institucionální koordinaci; 
vyzývá příslušné orgány, aby vyjasnily úlohu odboru pro vnitřní kontrolu a boj proti 
korupci a posilovaly kapacity v oblasti vnitřních kontrolních mechanismů, aby poskytly 
dostatek prostředků společným vyšetřovacím jednotkám, aby sledovaly uplatňování 
antikorupčních strategií a aby dále vypracovávaly přehledy o výsledcích dosažených při 
vyšetřování, stíhání a trestání, včetně případů korupce na vysoké úrovni; 

8. opět zdůrazňuje, že je třeba posilovat reformy v oblasti boje proti organizované trestné 
činnosti a vytvořit spolehlivý přehled výsledků vyšetřování, stíhání a trestání na všech 
úrovních; 

9. oceňuje pokračující dialog mezi občanskou společností a vládou a zdůrazňuje, že je třeba 
jej zachovat a upevnit dosažené výsledky, a to jak v oblasti demokracie a lidských práv, 
tak při vytváření právního rámce pro nové reformy; 

10. vítá skutečnost, že práva menšin jsou obecně respektována; vyzývá příslušné orgány, aby 
dále posilovaly ovzduší začleňování a tolerance ke všem menšinám v zemi; vyzývá v této 
souvislosti k urychlenému uplatňování akčního plánu pro Desetiletí romské integrace
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s cílem posílit začleňovaní Romů, k revizi právních předpisů pro boj proti diskriminaci 
lesbických žen, gayů, bisexuálů a transsexuálů, včetně sankcí za projevy nesnášenlivosti, a 
k vypracování přehledu opatření přijatých v této oblasti;

11. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že ačkoli je mediální prostředí pluralitní
a diverzifikované, objevuje se zejména u veřejných sdělovacích prostředků politické 
ovlivňování; vyzývá k zajištění plurality sdělovacích prostředků a nezávislosti regulačních 
orgánů s cílem dále posilovat svobodu projevu a zajistit transparentnost vlastnictví 
sdělovacích prostředků a jejich financování;

12. vyzývá k dalšímu úsilí o zajištění účinného uplatňování strategie a akčního plánu v oblasti 
vlastnických práv, které jsou základními kameny hospodářského rozvoje;

Společenské a ekonomické reformy

13. vyzývá příslušné orgány, aby rozhodným způsobem řešily nedostatečné prosazování 
právních předpisů a výběr daní, stejně jako rozsáhlou neformální ekonomiku, které 
poškozují sociální soudržnost a ekonomické vyhlídky země; vybízí novou vládu, aby 
zintenzívnila opatření na podporu zaměstnanosti a zlepšila právní předpisy v této oblasti;

14. naléhavě vyzývá vládu, aby zaručila dodržování pracovního práva, a to jak v soukromém, 
tak ve veřejném sektoru, a aby zlepšovala třístranný sociální dialog, a tak posilovala úlohu 
odborových svazů a uplatňování reformních právních předpisů; 

15. zdůrazňuje, že by se měla věnovat zvláštní pozornost ochraně práv dětí, a vyzývá
k investování do vzdělávání v raném věku, zejména pro děti ze skupin na okraji 
společnosti, s cílem předcházet jejich vyloučení, a k přijetí opatření zaměřených na 
zajištění péče o děti, výživy a na podporu rodin s cílem zabránit přenášení chudoby
z generace na generaci; zdůrazňuje, že je třeba neprodleně zlepšit situaci nezletilých osob
v soudním řízení v souladu s osvědčenými postupy používanými v EU;

Regionální spolupráce

16. vítá stabilizující úlohu Albánie v oblasti západního Balkánu, zejména v jejích vztazích
s těmi sousedními zeměmi, kde žijí početné albánské menšiny, a její příspěvek
k harmonickému soužití náboženských vyznání; 

17. vítá odmítnutí nacionalistických projevů ze strany nové vlády a zdůrazňuje, že Albánie má 
zásadní úlohu pro posilování dobrých sousedských vztahů v oblasti západního Balkánu; 
vybízí Albánii, aby pokračovala ve svém konstruktivním regionálním postoji;

°
° °

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu 
Albánie.


