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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport for Albanien 2013
(2013/2879(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 
19.-20. juni 2003 om muligheden for, at landene på Vestbalkan kan indtræde i Den 
Europæiske Union,

– der henviser til de foreløbige resultater og konklusioner fra den internationale 
valgobservationsmission ved parlamentsvalget i Albanien den 23. juni 2013,

– der henviser til sine beslutninger af 22. november 2012 om udvidelse: politikker, kriterier 
og EU's strategiske interesser1 og af 13. december 2012 om Albanien2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der på tilfredsstillende vis er gjort fremskridt med reformdagsordenen 
og de 12 centrale prioriteringer i Kommissionens udtalelse fra 2012; der henviser til, at 
der stadig er udfordringer, som skal tackles i højere grad på vejen mod EU-medlemskab;

B. der henviser til, at afholdelsen af parlamentsvalget i juni 2013 i god ro og orden og den 
fredelige magtoverdragelse har haft en positiv indflydelse på landets 
demokratiseringsproces og forbedret det internationale samfunds opfattelse af landet; 

C. der henviser til, at EU-tiltrædelsesprocessen er blevet en drivkraft for fortsatte reformer i 
Albanien, og at borgernes støtte til tiltrædelse af EU stadig er særdeles stor;

D. der henviser til, at mindretals rettigheder bør styrkes yderligere, navnlig for romaerne; 

E. der henviser til, at sociale reformer er lige så vigtige som politiske og retlige reformer; der 
henviser til, at Albanien stræber efter at øge graden af social sammenhængskraft og har 
behov for stærk støtte fra EU's side, for at det skal kunne lykkes;

F. der henviser til, at udvidelsespolitikken er nødt til at forblive troværdig, og at resultater 
med hensyn til reformer skal belønnes; der henviser til, at en kandidatstatus for Albanien 
er inden for rækkevidde, eftersom det har leveret og fortsat leverer konkrete reformer på 
centrale reformområder;

Generelle betragtninger

1. lykønsker alle politiske kræfter med den generelt rolige afvikling af det nylige 
parlamentsvalg og det gnidningsløse magtskifte; finder det afgørende, at der opretholdes 
reel politisk dialog og samarbejde mellem alle parter og findes frem til kompromiser, som 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0453.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0508.
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er nøglen til fremskridt; 

2. understreger, at integrationen i Den Europæiske Union er nødt til at være et virkeligt 
nationalt projekt, der inkluderer alle politiske kræfter og civilsamfundet; 

3. bemærker de opmuntrende fremskridt med reformdagsordenen og giver udtryk for tiltro til 
Albaniens potentiale, kapacitet og engagement med hensyn til landets videre fremskridt på 
vej mod EU; påskønner vedtagelsen af centrale reformtiltag, nemlig revisionen af 
parlamentets forretningsorden, vedtagelsen af tjenestemandsloven og ændringerne af 
loven om forfatningsdomstolen; 

4. ser med tilfredshed på det fortsatte engagement med hensyn til EU-integration og 
modernisering af landet samt til at tilvejebringe yderligere reformer; opfordrer Albanien 
til fortsat at levere resultater med hensyn til de centrale prioriteringer i Kommissionens 
udtalelse fra 2010, navnlig hvad angår respekt for retsstatsprincippet og bekæmpelse af 
korruption og organiseret kriminalitet, blandt andet ved at tilvejebringe en holdbar 
resultatliste for gennemførelsen;

5. opfordrer Rådet til at anerkende de opnåede fremskridt ved at give Albanien status som 
kandidatland;

Politiske kriterier

6. opfordrer til yderligere bestræbelser på at styrke retssystemets, herunder det øverste 
domstolsråds, uafhængighed, ansvarlighed, upartiskhed og effektivitet; opfordrer 
indtrængende myndighederne til at forbedre adgangen til domstolene og tilsvarende 
organer for alle, der har behov for det, blandt andet gennem bevidstgørelsesaktiviteter 
gennemført af den statslige kommission for retshjælp og oprettelse af de planlagte lokale 
retshjælpskontorer; opfordrer myndighederne til at styrke uafhængigheden og 
effektiviteten af menneskerettighedsstrukturer såsom Ombudsmanden og kommissæren 
for beskyttelse mod forskelsbehandling;

7. glæder sig over viljen til at bekæmpe korruption på alle niveauer og understreger, at det er 
nødvendigt at styrke det politiske engagement og forbedre den institutionelle kapacitet og 
koordination; opfordrer myndighederne til at præcisere, hvilken rolle afdelingen for intern 
kontrol og korruptionsbekæmpelse skal spille, og øge kapaciteten med hensyn til interne 
kontrolmekanismer, at give de fælles undersøgelsesenheder tilstrækkelige ressourcer, at 
overvåge gennemførelsen af strategierne for korruptionsbekæmpelse og at fremskaffe 
yderligere resultater i form af efterforskning, retsforfølgning og domsfældelse, også i 
sager om korruption på højt niveau; 

8. understreger på ny, at det er nødvendigt at håndhæve reformerne i forbindelse med 
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og tilvejebringe solide resultater i form af 
efterforskning, retsforfølgning og domfældelse på alle niveauer; 

9. påskønner den progressive dialog mellem civilsamfundet og regeringen og understreger, 
at det er nødvendigt at opretholde den og konsolidere resultaterne, både hvad angår 
demokrati og menneskerettigheder og udarbejdelsen af de lovgivningsmæssige rammer 
for nye reformer; 
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10. glæder sig over, at mindretallenes rettigheder overordnet set respekteres; anmoder de 
kompetente myndigheder om yderligere at forbedre klimaet for inklusion af og tolerance 
over for alle landets mindretal; opfordrer i denne henseende til, at man fremskynder 
gennemførelsen af handlingsplanen for romatiåret for styrkelse af romaers integration og 
gennemgår lovgivningen til bekæmpelse af forskelsbehandling af LGBT-personer, 
herunder sanktioner for hadefulde ytringer, og fremskaffer resultater på dette område;

11. er bekymret over den politiske indflydelse på især de offentlige medier, selv om 
medielandskabet er pluralistisk og mangfoldigt; opfordrer til, at mediepluralismen og 
tilsynsmyndighedernes uafhængighed garanteres med henblik på at øge ytringsfriheden
yderligere og sikre gennemsigtighed med hensyn til medieejerskab og -finansiering;

12. opfordrer til en yderligere indsats for at sikre, at strategien og handlingsplanen vedrørende 
ejendomsret gennemføres effektivt, da dette er en af hjørnestenene i økonomisk udvikling;

Socioøkonomiske reformer

13. anmoder de kompetente myndigheder om resolut at gribe ind over for utilstrækkelig 
retshåndhævelse og skatteinddrivelse og den store uformelle økonomi, som alle hæmmer 
landets sociale sammenhængskraft og økonomisk udsigter; tilskynder den nye regering til 
at håndhæve foranstaltninger og lovgivning med henblik på at fremme beskæftigelsen;

14. opfordrer indtrængende regeringen til at sikre, at arbejdsretten overholdes, både i den 
private og den offentlige sektor, og til at forbedre trepartsdialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter, både for at styrke fagforeningernes rolle og opnå mere bred støtte 
til gennemførelsen af reformlovgivningen; 

15. understreger, at der bør sættes særligt fokus på børns rettigheder, og opfordrer til, at der 
investeres i tidlig indlæring, navnlig for børn fra marginaliserede grupper, for at forebygge 
udstødelse, samt til målrettede foranstaltninger med henblik på at sikre børnepasning, 
ernæring og støtte til familier for at forhindre, at fattigdom overføres fra generation til 
generation; understreger, at det er nødvendigt omgående at forbedre situationen for 
mindreårige i forbindelse med retslige procedurer, så den bringes i overensstemmelse med 
bedste praksis i EU;

Regionalt samarbejde

16. glæder sig over Albaniens stabiliserende rolle på Vestbalkan, særlig i dets forbindelser 
med de nabolande, hvor der er betydelige albanske mindretal, og dets bidrag til at skabe 
harmoni imellem de forskellige religioner; 

17. glæder sig over den nye regerings afvisning af nationalistisk diskurs og fremhæver 
Albaniens afgørende rolle med hensyn til at skabe gode naboskabsforbindelser på 
Vestbalkan; tilskynder Albanien til at bibeholde denne konstruktive regionale indstilling;

°
°      °
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18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Albaniens 
regering og parlament.


