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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Albānijas 2013. gada progresa ziņojumu
(2013/2879(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19.un 20. jūnijā Salonikos notikušās 
sanāksmes secinājumus attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties Eiropas 
Savienībai,

– ņemot vērā Starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas paziņojumu ar sākotnējiem 
atzinumiem un secinājumiem saistībā ar 2013. gada 23. jūnija vēlēšanām Albānijā,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 22. novembra rezolūcija par paplašināšanos ––
politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses1 un 2012. gada 
13. decembra rezolūciju par Albāniju2,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ir panākti apmierinoši un stabili rezultāti Komisijas 2010. gada atzinuma 
12 svarīgāko prioritāšu īstenošanā; tā kā joprojām pastāv problēmas un tās ir jārisina, lai 
turpinātu virzību ceļā uz dalību ES;

B. tā kā 2013. gada jūnija parlamentāro vēlēšanu kārtīga norise un miermīlīga varas 
nodošana pozitīvi ietekmēja valsts demokrātijas procesu un uzlaboja tās starptautisko tēlu; 

C. tā kā pievienošanās ES ir kļuvusi par dzinējspēku reformu turpināšanai Albānija un tās 
iedzīvotāju atbalsts, lai pievienotos ES, ir īpaši augsts;

D. tā kā ir vēl vairāk jāveicina mazākumtautību tiesības, jo īpaši romu mazākumtautību 
tiesības; 

E. tā kā sociālās reformas ir tik pat nozīmīgas kā politiskās un juridiskās; tā kā Albānija 
cenšas uzlabot sociālās kohēzijas līmeni un tā veikšanai izjūt vajadzību pēc spēcīga ES 
atbalsta;

F. tā kā ir jāsaglabā paplašināšanās politikas uzticamība un ir atzinīgi jānovērtē reformu 
sasniegumi; tā kā Albānijai ir sasniedzams kandidātvalsts statuss, jo būtiskākajās reformu 
jomās tā ir sasniegusi un turpina sasniegt rezultātus,

Vispārēji apsvērumi

1. izsaka atzinību visiem politiskajiem spēkiem par neseno parlamentāro vēlēšanu kārtīgu 
norisi un netraucētu varas nodošanu; uzskata, ka virzībai ir būtiski uzturēt patiesu 
politisko dialogu un sadarbību visu partiju starpā un panākt kompromisu; 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0453.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2012)0508.
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2. uzsver, ka integrācijai Eiropas Savienībā ir jābūt patiesam nacionālam projektam, kas 
apvieno visus politiskos spēkus un pilsonisko sabiedrību; 

3. atzīmē cerīgos reformu darba kārtības rezultātus un pauž ticību Albānijas potenciālam, 
spējām un gribai turpināt virzīties uz Eiropu; pauž atzinību par tādu nozīmīgu reformu 
pasākumu pieņemšanu kā parlamenta reglaments, civildienesta normas un grozījumi 
augstākas tiesas regulējumā; 

4. atzinīgi vērtē nemainīgo apņemšanos integrēties ES un modernizēt valsti, kā arī turpināt 
reformas; aicina Albāniju turpināt rezultātu panākšanu saskaņā ar 2010. gada Komisijas 
atzinumā noteiktajām galvenajām prioritātēm, jo īpaši attiecībā uz tiesiskumu, korupcijas 
un organizētās noziedzības apkarošanu, izveidojot arī ilgtspējīgus īstenošanas rādītājus;

5. aicina Padomi atzīt rezultātus, piešķirot Albānijai kandidātvalsts statusu;

Politiskie kritēriji

6. aicina turpināt pūles, lai stiprinātu tiesu sistēmas, cita starpā Tiesas augstās padomes, 
neatkarību, pārskatatbildību, objektivitāti un efektivitāti; mudina iestādes uzlabot tiesu 
pieejamību visiem, kam tā vajadzīga, arī Juridiskās palīdzības valsts komitejai veicot 
izpratnes palielināšanas pasākumus un izveidojot paredzētos vietējos juridiskās palīdzības 
birojus; aicina iestādes stiprināt tādu cilvēktiesību struktūru kā ombuds un diskriminācijas 
novēršanas komisārs neatkarību, efektivitāti un produktivitāti;

7. atzinīgi vērtē apņemšanos visos līmeņos apkarot korupciju un uzsver nepieciešamību 
stiprināt politisko apņemšanos, palielināt institucionālo veiktspēju un uzlabot iestāžu 
saskaņotību; aicina iestādes precizēt Iekšējās kontroles un pretkorupcijas departamenta 
funkcijas un palielināt iekšējās kontroles mehānismu veiktspēju, nodrošināt kopējām 
izmeklēšanas vienībām pietiekamus resursus, uzraudzīt pretkorupcijas stratēģiju 
īstenošanu un arī turpmāk attīstīt rezultātu rādītājus attiecībā uz izmeklēšanu, 
kriminālvajāšanu un notiesāšanu, cita starpā augsta līmeņa pretkorupcijas lietās; 

8. no jauna uzsver reformu īstenošanas nepieciešamību, lai apkarotu organizēto noziedzību 
un panāktu stabilus izmeklēšanas, kriminālvajāšanu un spriedumu rādītājus visos līmeņos;

9. pauž atzinību par progresīvo pilsoniskās sabiedrības un valdības dialogu un uzsver 
nepieciešamību saglabāt un nostiprināt tā panākumus, gan demokrātijas un cilvēktiesību, 
gan tiesiskā regulējuma pielāgošanā jaunu reformu veikšanai; 

10. atzinīgi vērtē to, ka visā visumā mazākumtautības izmanto savas tiesības; aicina 
kompetentās iestādes arī turpmāk uzlabot visu mazākumtautību iekļaušanas un tolerances 
garu valstī; šajā sakarībā aicina paātrināt Romu desmitgades rīcības plāna īstenošanu, lai 
stiprinātu romu iekļaušanu un pārskatītu LGBT personu diskriminācijas novēršanas tiesību 
aktus, tostarp sankcijas par naida kurināšanu, un panākt labus rezultātu rādītājus šajos 
jautājumos;

11. kaut gan plašsaziņas līdzekļu vide ir plurālistiska un daudzveidīga, pauž bažas par 
politisko ietekmi, īpaši uz sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem; aicina garantēt 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu un regulatīvo iestāžu neatkarību, lai palielinātu vārda 
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brīvību un nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību un to finansējuma 
pārredzamību; 

12. prasa turpināt centienus, lai nodrošinātu īpašumtiesību stratēģijas un rīcības plāna efektīvu 
īstenošanu, jo tas ir viens no ekonomiskās attīstības stūrakmeņiem;

Sociālekonomiskās reformas

13. aicina kompetentās iestādes stingri rīkoties sliktas likumu izpildes un nodokļu 
iekasēšanas, kā arī ievērojamas neoficiālās ekonomikas jautājumos, kuri kavē valsts 
sociālo kohēziju un ekonomiskās izredzes; mudina jauno valdību īstenot pasākumus un 
tiesību aktus nodarbinātības veicināšanai;

14. mudina valdību garantēt darba tiesību ievērošanu, gan privātā, gan publiskajā sektorā, un 
uzlabot trīspusējo sociālo dialogu, lai palielinātu arodbiedrību nozīmi un atbalstu reformu 
likumdošanas īstenošanā; 

15. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš bērnu tiesību aizsardzībai, un aicina veikt 
ieguldījumus agrīnā apmācībā, jo īpaši atstumto iedzīvotāju grupu bērniem, lai novērstu 
viņu atstumtību, un veikt mērķtiecīgus pasākumus bērnu aprūpes, uztura un ģimenes 
atbalsta jomā, lai novērstu nabadzības pāreju no paaudzes paaudzē; uzsver nepieciešamību 
nekavējoties uzlabot nepilngadīgo situāciju tiesas procedūrā saskaņā ar Eiropas 
paraugpraksi;

Reģionālā sadarbība

16. atzinīgi vērtē Albānijas stabilizējošo ietekmi uz Rietumbalkāniem, jo īpaši attiecībās ar 
tām kaimiņvalstīm, kurās dzīvo spēcīga albāņu mazākumtautības grupa, un tās 
ieguldījumu reliģiskajā saskaņā; 

17. atzinīgi vērtē jaunās valdības attiekšanos no nacionālistiskās pieejas un uzsver Albānijas 
svarīgo lomu labu kaimiņattiecību veicināšanā Rietumbalkānos; mudina Albāniju turpināt 
savu konstruktīvo reģionālo nostāju;

°
°      °

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Albānijas valdībai un 
parlamentam.


