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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2013 betreffende 
Albanië
(2013/2879(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 19 en 20 
juni 2003 in Thessaloniki over het vooruitzicht van de toetreding van de landen op de 
Westelijke Balkan tot de Europese Unie,

– gezien de voorlopige bevindingen en conclusies van de internationale 
verkiezingswaarnemingsmissie in Albanië van 23 juni 2013,

– gezien zijn resolutie van 22 november 2012 over uitbreiding: beleid, criteria en de 
strategische belangen van de EU1 en van 13 december 2012 over Albanië2,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat tastbare en bevredigende vorderingen zijn geboekt met betrekking tot de 
hervormingsagenda en de twaalf voornaamste prioriteiten uit het Commissieadvies van 
2010; overwegende dat er nog altijd problemen zijn die moeten worden aangepakt zodat 
Albanië verder kan gaan op de weg naar het EU-lidmaatschap;

B. overwegende dat het ordelijke verloop van de parlementsverkiezingen van juni 2013 en de 
vreedzame machtsoverdracht een positief effect hebben gehad op het 
democratiseringsproces van Albanië en de internationale beeldvorming over het land;

C. overwegende dat de EU-toetredingsprocedure een drijvende kracht is geworden voor 
aanhoudende hervormingen in Albanië en dat de burgers EU-toetreding onaflatend blijven 
steunen;

D. overwegende dat de rechten van minderheden – en met name de Roma-minderheid –
verder moeten worden bevorderd;

E. overwegende dat sociale hervormingen even belangrijk zijn als politieke en gerechtelijke; 
overwegende dat Albanië ernaar streeft de sociale cohesie te verbeteren en daartoe 
behoefte heeft aan krachtige ondersteuning van de EU;

F. overwegende dat het uitbreidingsbeleid geloofwaardig moet blijven en resultaten bij 
hervormingen moeten worden beloond; overwegende dat de status van kandidaat-lidstaat 
voor Albanië binnen handbereik ligt, aangezien het concrete resultaten heeft geleverd en 
blijft leveren op cruciale hervormingsgebieden;

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0453.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0508.
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Algemene overwegingen

1. prijst alle politieke krachten om het algehele ordelijke verloop van de recente 
parlementsverkiezingen en de soepele machtsoverdracht; acht het van essentieel belang 
een daadwerkelijke politieke dialoog en samenwerking tussen alle partijen te 
ondersteunen en compromissen te sluiten als voorwaarde voor vooruitgang;

2. onderstreept dat de integratie in de Europese Unie echt een kwestie moet zijn van 
nationale inspanningen en dat alle politieke krachten en het maatschappelijk middenveld 
daarbij moeten worden betrokken;

3. neemt kennis van de bemoedigende vorderingen van de hervormingsagenda en geeft 
uiting aan zijn vertrouwen in het potentieel, het vermogen en de toewijding van Albanië 
om zijn Europese weg succesvol te vervolgen; is verheugd over het feit dat verschillende 
essentiële hervormingsmaatregelen zijn aangenomen, zoals de herziening van het 
reglement van orde van het parlement, de goedkeuring van de wet betreffende het 
overheidsapparaat en de amendementen op de wet betreffende het hooggerechtshof;

4. is ingenomen met de aanhoudende toewijding ten aanzien van de EU-integratie en de 
modernisering van het land en het doorvoeren van verdere hervormingen; verzoekt 
Albanië resultaten te blijven leveren op het vlak van de voornaamste prioriteiten uit het 
advies van de Commissie van 2010, met name wat betreft de rechtsstaat, de strijd tegen 
corruptie en georganiseerde misdaad, ook door een duurzame staat van dienst op te 
bouwen wat betreft de uitvoering;

5. verzoekt de Raad deze vorderingen te erkennen door Albanië de status van kandidaat-
lidstaat toe te kennen;

Politieke criteria

6. dringt aan op aanvullende inspanningen om de onafhankelijkheid, verantwoordingsplicht, 
onpartijdigheid en doeltreffendheid van het rechtsstelsel – met inbegrip van de Hoge Raad 
van Justitie – te versterken; verzoekt de autoriteiten met klem te zorgen voor betere 
toegang tot de rechter voor eenieder die daar behoefte aan heeft, onder meer door de 
Staatscommissie voor rechtsbijstand bewustzijnscampagnes te laten voeren en door de 
geplande lokale rechtsbijstandkantoren op te richten; verzoekt de autoriteiten de 
onafhankelijkheid, efficiëntie en doeltreffendheid van mensenrechtenstructuren, zoals de 
ombudsman en de commissaris voor bescherming tegen discriminatie, te versterken;

7. staat positief tegenover de toezeggingen corruptie op alle niveaus te bestrijden en 
benadrukt dat het politieke engagement en de institutionele capaciteit moeten worden 
opgevoerd en de institutionele coördinatie moet worden verbeterd; verzoekt de 
autoriteiten de rol van de dienst Interne Controle en Corruptiebestrijding te verduidelijken 
en de capaciteit op het gebied van interne controlemechanismen te vergroten, 
gezamenlijke onderzoekseenheden op te richten en deze van voldoende middelen te 
voorzien, toezicht te houden op de uitvoering van anticorruptiestrategieën en verder te 
werken aan het behalen van betere resultaten bij onderzoeken, vervolgingen en 
veroordelingen, ook bij corruptiezaken op hoog niveau;
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8. benadrukt nogmaals dat hervormingen moeten worden doorgevoerd in de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad en dat moet worden gezorgd voor doeltreffende onderzoeken, 
vervolgingen en veroordelingen op alle niveaus;

9. waardeert de progressieve dialoog tussen het maatschappelijk middenveld en de regering 
en benadrukt dat deze moet worden behouden en dat de verwezenlijkingen moeten 
worden geconsolideerd, zowel wat betreft de democratie en de mensenrechten als het 
scheppen van een wettelijk kader voor nieuwe hervormingen;

10. juicht toe dat de rechten van minderheden over het algemeen worden geëerbiedigd; 
verzoekt de bevoegde autoriteiten om het klimaat van inclusie en tolerantie voor alle 
minderheden in het land verder te bevorderen; dringt in dit verband aan op een versnelde 
uitvoering van het actieplan voor het decennium van de Roma om de inclusie van de 
Roma te versterken, alsook op een herziening van de wetgeving in het kader van de 
bestrijding van de discriminatie van lesbiennes, homo-, bi- en transseksuelen, met 
inbegrip van straffen voor haatzaaiende uitspraken; onderstreept dat op dit vlak resultaten 
moeten worden geboekt;

11. maakt zich, hoewel het medialandschap pluralistisch en divers is, zorgen over de politieke 
invloed in met name de publieke media; pleit ervoor dat mediapluralisme en de 
onafhankelijkheid van regelgevende instanties worden gewaarborgd om de vrijheid van 
meningsuiting verder te verbeteren en om te zorgen voor transparantie van eigendom en 
financiering van de media;

12. dringt aan op aanvullende inspanningen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de 
strategie en het actieplan voor eigendomsrechten, aangezien deze een essentiële 
voorwaarde vormen voor economische ontwikkeling;

Sociaal-economische hervormingen

13. verzoekt de bevoegde instanties slechte wetshandhaving en belastinginning evenals de 
omvangrijke informele economie resoluut aan te pakken, aangezien deze factoren de 
sociale cohesie en economische vooruitzichten van het land belemmeren; spoort de 
nieuwe regering aan maatregelen en wetgeving ter bevordering van de werkgelegenheid te 
handhaven;

14. dringt er bij de regering op aan de eerbiediging van de arbeidswetgeving te waarborgen, 
zowel in de private als de publieke sector, en om de sociale trialoog te verbeteren, met het 
oog op een grotere rol voor de vakbonden en bredere steun voor de uitvoering van de 
hervormingswetgeving;

15. benadrukt dat speciale aandacht moet worden besteed aan de bescherming van de rechten 
van kinderen en pleit voor investeringen in het leren op jonge leeftijd – met name voor 
kinderen uit gemarginaliseerde groepen – om exclusie te voorkomen, alsook voor gerichte 
maatregelen om kinderen te verzekeren van zorg, voeding en gezinsondersteuning, ter 
preventie van de overdracht van armoede van generatie op generatie; beklemtoont dat de 
situatie van jongeren in gerechtelijke procedures onmiddellijk moet worden verbeterd, 
conform optimale Europese werkwijzen;
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Regionale samenwerking

16. is verheugd over de stabiliserende rol van Albanië in de Westelijke Balkan en met name 
over zijn betrekkingen met de buurlanden waar grote Albanese minderheden wonen, 
alsook over zijn bijdrage aan religieuze harmonie;

17. stelt met tevredenheid vast dat de regering nationalistische uitingen afwijst en onderstreept 
dat Albanië een sleutelrol vervult bij het bevorderen van goede buurbetrekkingen in de 
Westelijke Balkan; spoort Albanië aan zijn constructieve regionale benadering voort te 
zetten;

°
°      °

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Albanië.


