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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija
(2013/2879(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Salonka tad-19 
u l-20 ta' Ġunju 2003 dwar il-prospettiva tal-adeżjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent 
mal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-konstatazzjonijiet u l-konklużjonijiet preliminari tal-Missjoni 
Internazzjonali ta' Osservazzjoni Elettorali rigward l-Albanija tat-23 ta' Ġunju 2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-22 ta' Novembru 2012 dwar it-Tkabbir: 
politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE1 u tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar l-Albanija2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi kien hemm progress konkret li twettaq b'mod sodisfaċenti fl-aġenda tar-riformi u t-
12-il prijorità fundamentali tal-Opinjoni 2012 tal-Kummissjoni; billi għad fadal sfidi u 
jeħtieġu jiġu indirizzati aktar fit-triq lejn l-adeżjoni mal-UE;

B. billi l-iżvolġiment regolari tal-elezzjonijiet parlamentari ta' Ġunju 2013 u t-trasferiment 
paċifiku tal-poter ħallew impatt pożittiv fuq il-proċess ta' demokratizzazzjoni tal-pajjiż u 
tejbu l-immaġini internazzjonali tiegħu; 

C. billi l-proċess tal-adeżjoni mal-UE sar l-ixprun għar-riformi li għaddejjin fl-Albanija u l-
appoġġ taċ-ċittadini għall-adeżjoni mal-UE jibqa' partikolarment għoli;

D. billi d-drittijiet tal-minoranzi għandhom jittieħdu aktar inkunsiderazzjoni, b'mod 
partikolari dawk tal-minoranza tar-Rom; 

E. billi r-riformi soċjali huma importanti daqs dawk politiċi u ġuridiċi; billi l-Albanija qed 
tħabrek biex ittejjeb il-livell tal-koeżjoni soċjali u għandha bżonn appoġġ kbir mill-UE 
biex tagħmel dan;

F. billi l-politika ta' tkabbir għandha tibqa' kredibbli u l-progress fir-riformi għandu jiġi 
rikompensat; billi l-istatus ta' kandidat għall-Albanija jista' jintlaħaq, peress li din kisbet u 
qed tkompli tikseb riżultati konkreti f'setturi ewlenin suġġetti għal riformi;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Ifaħħar lill-forzi politiki kollha għall-iżvolġiment ġeneralment regolari tal-elezzjonijiet 
parlamentari reċenti u t-tranżizzjoni mingħajr diffikultajiet tal-poter; iqis essenzjali li jiġu 
sostnuti d-djalogu politiku u l-kooperazzjoni fost il-partijiet kollha u li jinstabu 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0453.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0508.
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kompromessi bħala s-soluzzjoni għall-progress; 

2. Jissottolinja li jeħtieġ li l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun sforz nazzjonali ġenwin u 
proġett inklussiv tal-forzi politiċi kollha u s-soċjetà ċivili; 

3. Jinnota l-progress inkoraġġanti fuq l-aġenda tar-riformi u jesprimi l-fiduċja tiegħu fil-
potenzjal, il-kapaċità u l-impenn tal-Albanija sabiex tkompli bil-progress fit-triq Ewropea; 
ifaħħar l-adozzjoni ta' miżuri ta' riforma ewlenin jiġifieri r-reviżjoni tar-Regoli ta' 
Proċedura parlamentari, l-adozzjoni tal-Liġi fuq is-Servizz Ċivili u l-emendi għal-Liġi fuq 
il-Qorti Superjuri; 

4. Jilqa' l-impenn kontinwu favur l-integrazzjoni mal-UE u l-modernizzazzjoni tal-pajjiż u t-
twettiq ta' aktar riformi; jappella lill-Albanija tkompli tagħti riżultati fil-prijoritajiet 
ewlenin tal-Opinjoni 2010 tal-Kummissjoni, b'mod partikolari fir-rigward tar-rispett għall-
istat tad-dritt, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, kif ukoll billi 
tikseb riżultati sostenibbli fir-rigward tal-implimentazzjoni

5. Jistieden lill-Kunsill jirrikonoxxi l-progress billi jagħti l-istatus ta' kandidat lill-Albanija.

Kriterji politiċi

6. Jappella għal aktar sforzi sabiex jissaħħu l-indipendenza, l-obbligu ta' rendikont, l-
imparzjalità u l-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja, inkluż il-Kunsill Superjuri tal-
Ġustizzja; iħeġġeġ lill-awtoritajiet itejbu l-aċċess għall-ġustizzja għal dawk kollha fil-
bżonn permezz ta' azzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni mill-Kummissjoni Statali għall-
Għajnuna Legali u l-istabbiliment tal-uffiċċji lokali ta' għajnuna legali previsti; jappella 
lill-awtoritajiet isaħħu l-indipendenza, l-effiċjenza u l-effikaċja tal-istrutturi ta' protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem, bħall-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Protezzjoni kontra d-
Diskriminazzjoni;

7. Jilqa' l-impenn li tiġi miġġielda l-korruzzjoni fil-livelli kollha u jenfasizza l-bżonn li 
jissaħħu l-impenn politiku u l-kapaċità istituzzjonali u li jitjieb il-koordinament 
istituzzjonali; jappella lill-awtoritajiet jikkjarifikaw ir-rwol tad-Dipartiment tal-Kontroll 
Intern u tal-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u jsaħħu l-kapaċità fil-qasam tal-mekkaniżmi ta' 
kontroll intern, jipprovdu lill-Unitajiet Konġunti ta' Investigazzjoni b'riżorsi suffiċjenti,
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni ta' strateġiji kontra l-korruzzjoni, u jkomplu jiksbu 
riżultati tajba fil-qasam tal-investigazzjonijiet, il-prosekuzzjonijiet u l-kundanni, anki fil-
każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli; 

8. Jenfasizza mill-ġdid il-bżonn li jissaħħu r-riformi fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata kif ukoll li jinkisbu riżultati tajbin fil-qasam tal-investigazzjonijiet, il-
prosekuzzjonijiet u l-kundanni fil-livelli kollha; 

9. Japprezza d-djalogu progressiv bejn is-soċjetà ċivili u l-gvern u jenfasizza l-bżonn li dan 
jinżamm u li jiġu konsolidati r-riżultati, kemm fil-qasam tad-demokrazija u tad-drittijiet 
tal-bniedem kif ukoll fit-tfassil tal-qafas leġiżlattiv għar-riformi l-ġodda; 

10. Jilqa' l-fatt li d-drittijiet tal-minoranzi huma ġeneralment rispettati; jistieden lill-
awtoritajiet kompetenti jtejbu aktar il-klima ta' inklużjoni u ta' tolleranza għall-minoranzi 
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kollha fil-pajjiż; jitlob, f'dan ir-rigward, li titħaffef l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni 
għad-Deċennju tar-Rom sabiex tissaħħaħ l-inklużjoni tar-Rom u li tiġi riveduta l-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra l-persuni leżbjani, gay, bisesswali u transġeneri 
(LGBT), billi jiġu inklużi sanzjonijiet għad-diskorsi ta' mibegħda, u li jkun hemm 
progress f'dan ir-rigward;

11. Jinsab imħasseb dwar l-influwenza politika b'mod partikolari fil-midja pubblika, minkejja 
l-ambjent pluralistiku u varjat tal-midja; jappella għall-iżgurar tal-pluraliżmu tal-midja u l-
indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji sabiex tiżdied il-libertà ta' espressjoni u għall-
iżgurar tat-trasparenza fis-sjieda tal-midja u l-finanzjament tagħha;

12. Jappella għal aktar sforzi sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi tal-istrateġija u l-
pjan ta' azzjoni fir-rigward tad-drittijiet ta' proprjetà peress li dawn jikkostitwixxu wieħed 
mill-fatturi prinċipali għall-iżvilupp ekonomiku;

Riformi soċjoekonomiċi

13. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti jindirizzaw b'mod riżolut l-infurzar dgħajjef tal-liġi u 
l-ġbir mhux effikaċi tat-taxxi kif ukoll l-ekonomija informali kbira, li kollha qed 
jostakolaw il-koeżjoni soċjali u l-prospettivi ekonomiċi tal-pajjiż; iħeġġeġ lill-gvern il-
ġdid jimplimenta miżuri u jgħaddi leġiżlazzjoni li jippromwovu l-ambjent;

14. Iħeġġeġ lill-gvern jiġġarantixxi r-rispett tad-dritt tax-xogħol, kemm fis-settur privat kif 
ukoll f'dak pubbliku, u li jitjieb id-djalogu soċjali tripartitiku kemm sabiex jissaħħaħ ir-
rwol tat-trejdjunjins kif ukoll sabiex ikun hemm appoġġ usa' għall-implimentazzjoni tal-
liġijiet il-ġodda; 

15. Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal u 
jappella għal investiment fit-tagħlim fl-ewwel snin tat-tfulija, b'mod partikolari għat-tfal 
minn gruppi emarġinati, u għal miżuri mmirati sabiex jiġu żgurati l-kura u n-nutrizzjoni 
tat-tfal, u l-appoġġ lill-familji ħalli tiġi evitata t-trażmissjoni tal-faqar minn ġenerazzjoni 
għall-oħra; jenfasizza l-bżonn li titjieb immedjatament is-sitwazzjoni tal-minuri fi 
proċeduri ġudizzjarji, skont l-aħjar prassi Ewropej;

Kooperazzjoni reġjonali

16. Jilqa' r-rwol stabbilizzanti tal-Albanija fil-Balkani tal-Punent, b'mod partikolari fir-
relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi ġirien fejn tgħix minoranza Albaniża importanti, u l-
kontribut tagħha għall-armonija bejn ir-reliġjonijiet; 

17. Jilqa' ċ-ċaħda mill-gvern il-ġdid tad-diskorsi nazzjonalistiċi u jenfasizza r-rwol 
determinanti tal-Albanija fil-promozzjoni tar-relazzjonijiet tajba fil-Balkani tal-Punent; 
jinkoraġġixxi l-Albanija tkompli bl-attitudini kostruttiva tagħha fuq livell reġjonali;

°
°      °

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
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lill-Kummissjoni u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Albanija.


