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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2013 για 
την Αλβανία
(2013/2879(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

– τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Αποστολής 
Παρατηρητών στην Αλβανία, στις 23 Ιουνίου 2013,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22 Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διεύρυνση: 
πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ1, και της 13ης Δεκεμβρίου 2012 
σχετικά με την Αλβανία2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος κατά ικανοποιητικό τρόπο 
στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και στις 12 βασικές προτεραιότητες της 
γνωμοδότησης της Επιτροπής κατά το 2010· ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν περαιτέρω στο δρόμο προς την ένταξη 
στην ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύτακτη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου του 
2013 και η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας είχαν θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού της χώρας και βελτίωσαν τη διεθνή εικόνα της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ έχει μετατραπεί σε κινητήρια 
δύναμη για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Αλβανία και ότι η υποστήριξη των 
πολιτών στην ένταξη στην ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα πρέπει να προωθηθούν 
περαιτέρω, ιδίως της μειονότητας των Ρομά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις 
πολιτικές και τις νομικές· ότι η Αλβανία επιδιώκει να αυξήσει το επίπεδο κοινωνικής 
συνοχής της και χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη από την ΕΕ για να το πράξει·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη και ότι τα 
επιτεύγματα στις μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιβραβεύονται· ότι η απόκτηση καθεστώτος 
υποψήφιας χώρας είναι μέσα στις δυνατότητες της Αλβανίας, δεδομένου ότι έχει επιτύχει 
και συνεχίζει να επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε βασικούς τομείς των 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0508.
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μεταρρυθμίσεων·

Γενικά ζητήματα

1. επαινεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις για τη συνολικά εύτακτη διεξαγωγή των πρόσφατων 
βουλευτικών εκλογών και την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας· θεωρεί κεφαλαιώδες να 
συνεχιστεί ο γνήσιος πολιτικός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ όλων των κομμάτων 
και να εξευρεθούν συμβιβασμοί ως κλειδί για την πρόοδο· 

2. υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί μια 
πραγματική εθνική προσπάθεια και ένα σχέδιο όλων των πολιτικών δυνάμεων και της 
κοινωνίας των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς·

3. παρατηρεί την ενθαρρυντική πρόοδο στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και εκφράζει 
εμπιστοσύνη στις δυνατότητες, τις ικανότητες και τη δέσμευση της Αλβανίας για 
περαιτέρω πρόοδο στον ευρωπαϊκό της δρόμο· επαινεί την έγκριση βασικών 
μεταρρυθμιστικών μέτρων, δηλαδή την αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, 
την έγκριση του Νόμου περί Δημόσιας Διοίκησης και τις τροποποιήσεις του Νόμου για το 
Ανώτατο Δικαστήριο·

4. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευση στην ολοκλήρωση στην ΕΕ και στον 
εκσυγχρονισμό της χώρας και την πραγμάτωση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων· καλεί την 
Αλβανία να συνεχίσει να επιτυγχάνει αποτελέσματα σε σχέση με τις βασικές 
προτεραιότητες της γνωμοδότησης της Επιτροπής του έτους 2010, ιδίως όσον αφορά το 
σεβασμό του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, επίσης με την επίτευξη ικανοποιητικού ιστορικού σε σχέση με την εκτέλεση 
των αποφάσεων·

5. καλεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, παρέχοντας 
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Αλβανία·

Πολιτικά κριτήρια

6. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της 
λογοδοσίας, της αμεροληψίας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου· παροτρύνει τις αρχές να 
βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλων εκείνων που έχουν ανάγκη, μεταξύ 
άλλων μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης από την Κρατική Επιτροπή Νομικής 
Συνδρομής και με τη δημιουργία των σχεδιαζόμενων τοπικών γραφείων νομικής 
συνδρομής· καλεί τις αρχές να ενισχύσουν την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα των δομών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι ο 
Διαμεσολαβητής και ο Επίτροπος για την Προστασία από τις Διακρίσεις·

7. χαιρετίζει τη δέσμευση για καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και τονίζει 
την ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση, να επεκταθούν οι θεσμικές δυνατότητες 
και να βελτιωθεί ο θεσμικός συντονισμός· καλεί τις αρχές να διευκρινίσουν το ρόλο της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς και να ενισχύσει τις 
ικανότητες στον τομέα των  μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, να προσφέρει επαρκείς 
πόρους στις μικτές μονάδες ερευνών, να παρακολουθεί την υλοποίηση των στρατηγικών 
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καταπολέμησης της διαφθοράς και να αναπτύξει περαιτέρω μητρώα των αποτελεσμάτων 
σχετικά με τις έρευνες, τις διώξεις και τις καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των 
υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου·

8. τονίζει και πάλι την ανάγκη να ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και να καταρτισθεί ένα μεστό ιστορικό 
ερευνών, διώξεων και καταδικών σε όλα τα επίπεδα·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προοδευτικό διάλογο μεταξύ κοινωνίας των 
πολιτών και κυβέρνησης και τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί, και να εδραιωθούν τα 
επιτεύγματά του, τόσο στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
όσο και σε σχέση με τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για νέες μεταρρυθμίσεις·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι μειονότητες σε γενικές γραμμές 
απολαμβάνουν το σεβασμό των δικαιωμάτων τους· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω το κλίμα ένταξης και ανοχής για όλες τις μειονότητες της χώρας· 
από την άποψη αυτή, ζητεί την επιτάχυνση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για τη 
Δεκαετία των Ρομά έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των Ρομά, και παράλληλα 
ζητεί να επανεξεταστεί η νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 
ατόμων ΛΟΑΔ, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για τη ρητορική μίσους, και να 
καταρτισθεί ιστορικό υποθέσεων σε αυτό τον τομέα·

11. παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζεται από 
πλουραλισμό και πολυμορφία, εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική επιρροή ιδίως 
στα δημόσια μέσα ενημέρωσης· ζητεί να εξασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης και η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η 
ελευθερία της έκφρασης και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια σε σχέση με την ιδιοκτησία 
των μέσων ενημέρωσης και την χρηματοδότησή τους·

12. ζητεί περαιτέρω προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση της 
στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι τούτο 
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της οικονομικής ανάπτυξης·

Κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις

13. καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά το θέμα της κακής επιβολής 
του νόμου και είσπραξης φόρων, καθώς και την εκτεταμένη ανεπίσημη οικονομία, που 
αποτελούν παράγοντες που παρακωλύουν την κοινωνική συνοχή και τις οικονομικές 
προοπτικές της χώρας· ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να επιβάλει μέτρα και νομοθεσία 
για την προώθηση της απασχόλησης·

14. παροτρύνει τη κυβέρνηση να διασφαλίσει το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας, τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και να βελτιώσει τον τριμερή κοινωνικό 
διάλογο τόσο προκειμένου να ενισχύσει το ρόλο των συνδικάτων όσο και για να 
αποκτήσει ευρύτερη υποστήριξη στην υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής νομοθεσίας·

15. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού και ζητεί επενδύσεις στη μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής των 
παιδιών, ιδίως για παιδιά από περιθωριοποιημένες ομάδες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο 
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κοινωνικός αποκλεισμός· ζητεί παράλληλα στοχευμένα μέτρα για την εξασφάλιση της 
παιδικής μέριμνας, διατροφής και οικογενειακής στήριξης, έτσι ώστε να αποτραπεί η 
μεταβίβαση της φτώχειας από τη μια γενιά στην επόμενη· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
άμεση βελτίωση της κατάστασης των ανηλίκων που βρίσκονται σε δικαστικές 
διαδικασίες, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές· 

Περιφερειακή συνεργασία

16. χαιρετίζει τον σταθεροποιητικό ρόλο της Αλβανίας στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως δε τις 
σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες στις οποίες ζει μεγάλη αλβανική μειονότητα, και τη 
συνεισφορά της στη θρησκευτική αρμονία·

17. χαιρετίζει την απόρριψη της εθνικιστικής ρητορείας εκ μέρους της νέας κυβέρνησης και 
υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο της Αλβανίας όσον αφορά την καλλιέργεια σχέσεων 
καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια· ενθαρρύνει την Αλβανία να συνεχίσει την 
εποικοδομητική περιφερειακή στάση της·

°
°      °

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αλβανίας.


