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Az Európai Parlament állásfoglalása az Albánia által elért haladásról szóló 2013. évi 
jelentésről
(2013/2879(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésének a nyugat-balkáni 
államok Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a 2013. június 23-i albániai választásokra kiküldött nemzetközi választási 
megfigyelő küldöttség előzetes megállapításaira és következtetéseire;

– tekintettel a „Bővítés: politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei” című, 2012. 
november 22-i állásfoglalására1, valamint az Albániáról szóló 2012. december 13-i 
állásfoglalására2;

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel megfelelő módon sikerült komoly előrelépést elérni a reformprogram 
végrehajtásában és a Bizottság 2010-es véleményében megfogalmazott 12 fő prioritás 
tekintetében; mivel az ország előtt álló kihívások továbbra is fennállnak, és ezeket kezelni 
kell az uniós tagság felé vezető úton;

B. mivel a 2013. júniusi parlamenti választások rendezett körülmények közötti lebonyolítása 
és a békés hatalomváltás pozitívan befolyásolta az ország demokratizálási folyamatát, és 
javította nemzetközi megítélését; 

C. mivel az uniós csatlakozási folyamat a reformok folytatásának hajtóerejévé vált 
Albániában, és az EU-csatlakozás továbbra is különösen erős támogatottságot élvez a 
polgárok körében;

D. mivel tovább kell erősíteni a kisebbségek, különösen a roma kisebbség jogait; 

E. mivel a társadalmi reformok ugyanolyan fontosak, mint a politikai és jogi reformok; mivel 
Albánia a társadalmi kohézió szintjének fokozására törekszik, és ehhez szüksége van az 
EU határozott támogatására;

F. mivel a bővítési folyamatnak meg kell őriznie hitelességét, és jutalmazni kell a reformok 
terén elért eredményeket; mivel a tagjelölti státusz kézzelfogható közelségbe került 
Albánia számára, és az ország képes volt – és folyamatosan képes – konkrét eredményeket 
felmutatni a kulcsfontosságú reformterületeken;

Általános megfontolások

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2012)0453.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2012)0508.
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1. elismerését fejezi ki valamennyi politikai erőnek a közelmúltbeli parlamenti választások 
rendezett lebonyolítása és a zökkenőmentes hatalomváltás miatt; az előrelépés kulcsaként 
alapvető fontosságúnak tartja a minden pártot felölelő valódi politikai párbeszéd és 
együttműködés fenntartását és a kompromisszumkeresést; 

2. hangsúlyozza, hogy az európai uniós integrációnak valóban nemzeti erőfeszítésnek és 
valamennyi politikai erőt és a civil társadalmat felölelő inkluzív projektnek kell lennie; 

3. rámutat a reformprogramban elért biztató előrelépésre, és kifejezi azon meggyőződését, 
hogy Albániának megvan a lehetősége, képessége és elkötelezettsége arra, hogy tovább 
haladjon az európai úton; elismerését fejezi ki a kulcsfontosságú reformintézkedések, 
például a parlamenti eljárási szabályzat felülvizsgálata, a közszolgálati törvény elfogadása 
és a legfelső bíróságról szóló törvény módosítása miatt; 

4. üdvözli az EU-integráció és az ország modernizálása, valamint a további reformok 
végrehajtása iránti folyamatos elkötelezettséget; felhívja Albániát, hogy mutasson fel 
további eredményeket a Bizottság 2010-es véleményében megfogalmazott fő prioritások 
terén, különösen a jogállamiság tiszteletben tartása, illetve a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni harc tekintetében, egyebek mellett a végrehajtás tartós eredményességének 
biztosítása révén;

5. kéri a Bizottságot, hogy a tagjelölti státusz megadásával ismerje el az Albánia által elért 
haladást;

Politikai kritériumok

6. további erőfeszítéseket szorgalmaz az igazságszolgáltatási rendszer, és ezen belül az 
Igazságszolgáltatási Főtanács függetlenségének, elszámoltathatóságának, pártatlanságának 
és hatékonyságának erősítése érdekében; sürgeti a hatóságokat, hogy a költségmentes jogi 
segítségnyújtásért felelős állami bizottság figyelemfelhívó tevékenységei és a tervezett 
helyi jogi segítségnyújtó irodák létrehozása révén is javítsák a rászorulók 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését; felszólítja a hatóságokat, hogy erősítsék meg az 
emberi jogi struktúrák, például az ombudsman és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
védelemmel foglalkozó biztos függetlenségét, hatékonyságát és eredményességét;

7. üdvözli a korrupció ellen minden szinten folytatott harc iránti elkötelezettséget, és 
hangsúlyozza a politikai elkötelezettség erősítésének, az intézményi kapacitások 
fokozásának és az intézmények közötti koordináció javításának szükségességét; felhívja a 
hatóságokat, hogy tisztázzák a belső ellenőrzésért és a korrupció elleni küzdelemért 
felelős hivatal szerepét, és javítsák kapacitásait a belső ellenőrzési mechanizmusok terén, 
lássák el elegendő erőforrással a közös nyomozóegységeket, kövessék nyomon a 
korrupcióellenes stratégiák végrehajtását, és javítsák tovább a nyomozások, vádemelések 
és az elmarasztaló ítéletek terén mutatott eredményességet, a magas szinten elkövetett 
korrupciós ügyekben is; 

8. ismételten hangsúlyozza a szervezett bűnözés elleni harccal összefüggő reformok, 
valamint a nyomozások, vádemelések és elmarasztaló ítéletek terén minden szinten 
mutatott eredményesség javításának szükségességét; 
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9. nagyra értékeli a civil társadalom és a kormány közötti progresszív párbeszédet, és 
hangsúlyozza fenntartásának és eredményei megszilárdításának szükségességét a 
demokrácia és az emberi jogok, valamint az újabb reformok jogi keretének kialakítása 
terén egyaránt; 

10. üdvözli, hogy általában tiszteletben tartják a kisebbségek jogait; felkéri az illetékes 
hatóságokat, hogy javítsák tovább a befogadás és a tolerancia légkörét az ország 
valamennyi kisebbsége számára; e tekintetben szorgalmazza a roma évtizedhez 
kapcsolódó cselekvési terv végrehajtásának felgyorsítását a romák befogadásának 
erősítése és a leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális személyekkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályok – többek között a gyűlöletbeszédre 
vonatkozó szankciók – felülvizsgálata, valamint az ezzel kapcsolatos eredmények 
felmutatása érdekében;

11. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bár a médiakörnyezet pluralisztikus és sokszínű, a 
közmédiában különösen érvényesül a politikai befolyás; szorgalmazza a médiapluralizmus 
és a szabályozó hatóságok függetlenségének garantálását a véleménynyilvánítás 
szabadságának fokozása érdekében, továbbá a médián belüli tulajdonviszonyok és a 
médiafinanszírozás átláthatóságának biztosítását;

12. további erőfeszítéseket szorgalmaz a tulajdonjogokra vonatkozó stratégia és cselekvési 
terv eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében, mivel ez a gazdasági fejlődés 
egyik sarokköve;

Társadalmi-gazdasági reformok

13. felkéri az illetékes hatóságokat, hogy kezeljék határozottan a gyenge bűnüldözés és 
adóbeszedés, valamint a nagy méretű informális gazdaság ügyét, mivel ezek mindegyike 
akadályozza az ország társadalmi kohézióját és gazdasági kilátásait; bátorítja az új 
kormányt, hogy hajtson végre olyan intézkedéseket és jogszabályokat, amelyek 
előmozdítják a foglalkoztatást;

14. sürgeti a kormányt, hogy garantálja a munkajogi jogszabályok tiszteletben tartását a 
magán- és az állami szektorban egyaránt, és javítsa a háromoldalú társadalmi párbeszédet 
mind a szakszervezetek szerepének erősítése, mind a reformjogszabályok végrehajtása 
szélesebb körű támogatottságának biztosítása érdekében; 

15. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a gyermekek jogainak védelmére, és 
szorgalmazza beruházások megvalósítását a korai tanulás terén – különösen a perifériára 
szorult csoportokból származó gyermekek számára – a kirekesztés megakadályozása 
érdekében, továbbá a gyermekek gondozását, táplálkozását és a családtámogatást biztosító 
célzott intézkedéseket kér a szegénység generációk közötti átöröklésének 
megakadályozása érdekében; hangsúlyozza, hogy szükség van a kiskorúak helyzetének a 
legjobb európai gyakorlattal összhangban történő azonnali javítására a bírósági 
eljárásokban;

Regionális együttműködés

16. üdvözli Albánia Nyugat-Balkánon játszott stabilizáló szerepét – különösen azon 
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országokkal szembeni viszonyaiban, ahol erős albán kisebbség él – és a vallások békés 
egymás mellett éléséhez való hozzájárulását; 

17. üdvözli, hogy az új kormány elutasította a nacionalista propagandát, és hangsúlyozza, 
hogy Albánia kulcsszerepet játszik a jószomszédi kapcsolatok előmozdításában a Nyugat-
Balkánon; bíztatja Albániát, hogy tartsa fenn vallásokkal kapcsolatos konstruktív 
álláspontját;

°
°      °

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint 
Albánia kormányának és parlamentjének.


