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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. Albanijos pažangos ataskaitos
(2013/2879(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui 
Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į 
Europos Sąjungą perspektyvos,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 23 d. tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos į Albaniją 
preliminariai nustatytus faktus ir išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją „Plėtra: politika, kriterijai ir ES 
strateginiai interesai“1 ir į 2012 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Albanijos2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi palankiai vertinama padaryta didelė pažanga įgyvendinant reformų darbotvarkę ir 
12 pagrindinių prioritetų, nurodytų Komisijos 2010 m. nuomonėje; kadangi vis dar yra 
problemų ir siekiant narystės ES jas reikia toliau spręsti;

B. kadangi 2013 m. birželio mėn. surengti parlamento rinkimai vyko tvarkingai ir valdžia 
buvo perduota taikiai, o tai padarė teigiamą poveikį šalies demokratizacijos procesui ir 
pagerino jos tarptautinį įvaizdį; 

C. kadangi stojimo į ES procesas Albanijoje tapo tolesnio reformų įgyvendinimo varomąja 
jėga, o piliečių parama stojimo į ES procesui išlieka ypač didelė;

D. kadangi reikia toliau daryti pažangą mažumų teisių, ypač atsižvelgiant į romų mažumą, 
srityje; 

E. kadangi socialinės reformos yra tiek pat svarbios kaip ir politinės bei teisinės reformos; 
kadangi Albanija siekia užtikrinti aukštesnį socialinės sanglaudos lygį ir šiuo tikslu jai 
reikalinga didelė ES pagalba;

F. kadangi plėtros politika turi ir toliau būti patikima ir reikia apdovanoti už pasiekimus 
vykdant reformas; kadangi Albanijai greitai gali būti suteiktas šalies kandidatės statusas, 
nes ji pasiekė konkrečių rezultatų ir toliau jų siekia pagrindinėse reformų srityse;

Bendrosios pastabos

1. giria visas politines jėgas už tai, kad neseniai surengti parlamento rinkimai apskritai vyko 
tvarkingai ir valdžia buvo perduota sklandžiai; mano, kad norint užtikrinti pažangą būtina 
ir toliau vykdyti tikrą visų partijų politinį dialogą ir bendradarbiavimą, taip pat ieškoti 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0453.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0508.
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kompromiso; 

2. pabrėžia, kad integracija į Europos Sąjungą turi būti vykdoma remiantis nuoširdžiomis 
nacionalinėmis pastangomis, kaip integracinis visų politinių jėgų ir pilietinės visuomenės 
projektas; 

3. atkreipia dėmesį į vilčių teikiančią pažangą įgyvendinant reformų darbotvarkę ir reiškia 
pasitikėjimą Albanijos galimybėmis, pajėgumais ir įsipareigojimu siekti tolesnės pažangos 
integruojantis į Europą; palankiai vertina tai, kad patvirtintos pagrindinės reformų 
priemonės, t. y. Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra, taip pat priimtas Valstybės 
tarnybos įstatymas ir Aukščiausiojo teismo įstatymo pataisos; 

4. teigiamai vertina nuolatinį įsipareigojimą siekti integracijos į ES ir šalies modernizavimo, 
taip pat vykdyti tolesnes reformas; ragina Albaniją toliau užtikrinti rezultatus 
įgyvendinant 2010 m. Komisijos nuomonėje nurodytus pagrindinius prioritetus, ypač 
susijusius su pagarba teisinės valstybės principui, kova su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu, taip pat užtikrinant ilgalaikius rezultatus įgyvendinimo srityje; 

5. ragina Tarybą pripažinti Albanijos pažangą ir suteikti jai šalies kandidatės statusą;

Politiniai kriterijai

6. ragina toliau dėti pastangas siekiant sustiprinti teismų sistemos, įskaitant Aukštosios 
teismų tarybos, nepriklausomumą, atskaitomybę, nešališkumą ir veiksmingumą; ragina 
valdžios institucijas didinti galimybes pasinaudoti teise kreiptis į teismą visiems tiems, 
kuriems to reikia, taip pat Valstybinei teisinės pagalbos komisijai vykdant informuotumo 
didinimo veiklą ir steigiant numatytus teisinės pagalbos vietos biurus; ragina valdžios 
institucijas didinti žmogaus teisių struktūrų, pvz., ombudsmeno ir apsaugos nuo 
diskriminacijos įgaliotinio, nepriklausomumą, našumą ir veiksmingumą;

7. teigiamai vertina įsipareigojimą kovoti su korupcija visais lygmenimis ir pabrėžia poreikį 
stiprinti politinį įsipareigojimą, didinti institucinius gebėjimus ir gerinti institucijų 
koordinavimą; ragina valdžios institucijas suteikti daugiau informacijos apie Vidaus 
kontrolės ir kovos su korupcija skyriaus vaidmenį ir didinti pajėgumus vidaus kontrolės 
mechanizmų srityje, jungtiniams tyrimų padaliniams užtikrinti pakankamus išteklius, 
stebėti kovos su korupcija strategijų įgyvendinimą ir toliau siekti rezultatų atliekant 
tyrimus, keliant bylas ir skelbiant nuosprendžius, taip pat ir aukšto lygmens korupcijos 
bylose; 

8. dar kartą pabrėžia poreikį užtikrinti reformų vykdymą kovos su organizuotu 
nusikalstamumu srityje, taip pat pasiekti svarbių rezultatų atliekant tyrimus, keliant bylas 
ir skelbiant nuosprendžius visais lygmenimis; 

9. teigiamai vertina pažangų pilietinės visuomenės ir vyriausybės dialogą ir pabrėžia, kad 
reikia toliau jį vesti ir sustiprinti pasiekimus, tiek demokratijos ir žmogaus teisių srityje, 
tiek formuojant teisės aktų sistemą naujoms reformoms įgyvendinti; 

10. palankiai vertina tai, kad apskritai mažumų teisės yra gerbiamos; ragina kompetentingas 
institucijas toliau didinti visų šalies mažumų įtrauktį ir toleranciją; atsižvelgdamas į tai, 
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ragina greičiau įgyvendinti Romų dešimtmečio veiksmų planą, kad būtų padidinta romų 
įtrauktis, ir persvarstyti kovos su LGBT asmenų diskriminacija teisės aktus, įskaitant 
sankcijas už neapykantą kurstančią kalbą, taip pat nustatyti šios srities geriausius 
rezultatus;

11. nors žiniasklaidai sudarytos pliuralizmo ir įvairovės sąlygos, reiškia susirūpinimą dėl 
politinio poveikio, ypač viešajai žiniasklaidai; ragina užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą ir 
reguliavimo institucijų nepriklausomumą, kad būtų toliau didinama žodžio laisvė ir 
garantuojamas žiniasklaidos savininkų ir finansavimo skaidrumas;

12. ragina dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti veiksmingą strategijos ir veiksmų plano 
nuosavybės teisių klausimu įgyvendinimą, nes tai būtina siekiant ekonominės plėtros;

Socialinės ir ekonominės reformos

13. ragina kompetentingas institucijas ryžtingai spręsti prasto teisėsaugos darbo ir mokesčių 
surinkimo, taip pat neoficialios ekonomikos problemas, dėl kurių daromas neigiamas 
poveikis šalies socialinei sanglaudai ir ekonomikos perspektyvoms; ragina naują 
vyriausybę įgyvendinti priemones ir teisės aktus, kuriais būtų skatinamas užimtumas;

14. ragina vyriausybę užtikrinti, kad privačiajame ir viešajame sektoriuose būtų laikomasi 
darbo teisės, ir pagerinti trišalį socialinį dialogą tiek siekiant didinti profesinių sąjungų 
vaidmenį, tiek norint užtikrinti daugiau paramos įgyvendinant su reformomis susijusius 
teisės aktus; 

15. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vaiko teisių apsaugai, ir ragina, 
siekiant išvengti atskirties, investuoti į ankstyvą mokymąsi, ypač vaikų, priklausančių 
socialinėje atskirtyje esančioms grupėms, taip pat, siekiant išvengti iš kartos į kartą 
perduodamo skurdo, numatyti tikslines priemones, kuriomis būtų užtikrinama vaiko 
priežiūra, mityba ir parama šeimos nariams; pabrėžia, kad reikia nedelsiant gerinti 
nepilnamečių teismo proceso sąlygas atsižvelgiant į geriausią Europos praktiką;

Regionų bendradarbiavimas

16. palankiai vertina Albanijos vaidmenį stabilizuojant padėtį Vakarų Balkanuose, ypač 
atsižvelgiant į jos santykius su tomis kaimyninėmis šalimis, kuriose gyvena didelė albanų 
mažuma, ir Albanijos indėlį siekiant religinės santaikos; 

17. teigiamai vertina tai, kad nauja vyriausybė atsisakė nacionalistinio diskurso, ir pabrėžia 
svarbų Albanijos vaidmenį puoselėjant gerus kaimyninius santykius Vakarų Balkanų 
regione; ragina Albaniją ir toliau laikytis savo konstruktyvios regioninės pozicijos;

°
°      °

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Albanijos vyriausybei 
bei parlamentui.


