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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów 
Albanii w 2013 r.
(2013/2879(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach 
w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia państw Bałkanów 
Zachodnich do Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne ustalenia i wnioski międzynarodowej misji obserwacji wyborów w 
Albanii z dnia 23 czerwca 2013 r.,

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozszerzenia: strategie 
polityczne, kryteria i strategiczne interesy UE1, oraz rezolucję dotyczącą Albanii z dnia 13 
grudnia 2012 r.2

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze zadowalający sposób, w jaki poczyniono znaczne postępy w realizacji 
reform oraz 12 kluczowych priorytetów wyszczególnionych w opinii Komisji z 2010 r.; 
mając na uwadze, że nadal istnieją wyzwania, którym należy stawić czoła, aby poczynić 
postępy na drodze do członkostwa UE;

B. mając na uwadze, że prawidłowe przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w czerwcu 
2013 r. oraz pokojowe przekazanie władzy wywarły pozytywny wpływ na proces 
demokratyzacji kraju oraz poprawiły wizerunek kraju na arenie międzynarodowej;

C. mając na uwadze, że proces przystąpienia do UE stał się motorem dalszych reform w 
Albanii, a wsparcie obywateli dla tego procesu jest nadal wyjątkowo silne;

D. mając na uwadze, że należy poczynić dalsze postępy w kwestii praw mniejszości, 
szczególnie mniejszości romskiej;

E. mając na uwadze, że reformy społeczne są równie ważne jak reformy polityczne i prawne; 
mając na uwadze, że Albania dąży do podniesienia poziomu spójności społecznej i, aby to 
osiągnąć, potrzebuje zdecydowanego wsparcia ze strony UE;

F. mając na uwadze, że polityka rozszerzenia musi pozostać wiarygodna, a osiągnięcia w 
zakresie reform powinny być wynagradzane; mając na uwadze, że Albania jest bliska 
uzyskania statusu kraju kandydującego, jako że osiągnęła i nadal osiąga konkretne wyniki 
w kluczowych dziedzinach reform;

Uwagi ogólne

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0508.
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1. pochwala wszystkie siły polityczne za ogólnie prawidłowy przebieg niedawnych 
wyborów parlamentarnych oraz sprawne przekazanie władzy; uważa, że utrzymanie 
rzeczywistego dialogu politycznego oraz współpracy pomiędzy wszystkimi stronami, a 
także wypracowywanie porozumień, które mają podstawowe znaczenie dla postępu;

2. podkreśla, że integracja z Unią Europejską musi być rzeczywistym wysiłkiem krajowym 
oraz przedsięwzięciem integrującym wszystkie siły polityczne i społeczeństwo 
obywatelskie;

3. zwraca uwagę na zachęcające postępy w realizacji programu reform oraz ufa w potencjał, 
zdolność i zaangażowanie Albanii na rzecz dalszych postępów na drodze do integracji 
europejskiej; chwali przyjęcie kluczowych reform, tj. przegląd regulaminu parlamentu, 
przyjęcie ustawy w sprawie służby publicznej oraz zmiany ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym;

4. z zadowoleniem przyjmuje stałe zaangażowanie w integrację z UE, modernizację kraju 
oraz realizację dalszych reform; wzywa Albanię do dalszej skutecznej realizacji 
kluczowych priorytetów wskazanych w opinii Komisji z 2010 r., szczególnie w kwestii 
poszanowania praworządności, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, oraz 
poprzez stałe wykazywanie się wynikamiw reform;

5. wzywa Radę do uznania tych postępów poprzez przyznanie Albanii statusu kraju 
kandydującego;

Kryteria polityczne

6. domaga się dalszych wysiłków na rzecz wzmocnienia niezawisłości, odpowiedzialności, 
bezstronności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału 
Konstytucyjnego; domaga się, by władze poprawiły dostęp wszystkich potrzebujących do 
wymiaru sprawiedliwości w drodze działań informacyjnych prowadzonych przez krajową 
komisję pomocy prawnej, a także utworzenie przewidzianych lokalnych biur pomocy 
prawnej; wzywa władze do wzmocnienia niezależności, skuteczności i efektywności 
struktur dotyczących praw człowieka, takich jak rzecznik praw obywatelskich oraz 
komisarz ds. ochrony przed dyskryminacją;

7. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie w walkę z korupcją na wszystkich szczeblach i 
podkreśla potrzebę wzmocnienia zaangażowania politycznego, poprawy zdolności 
instytucjonalnych oraz koordynacji instytucjonalnej; wzywa władze do wyjaśnienia roli 
Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Działań Antykorupcyjnych oraz wzmocnienia 
zdolności w dziedzinie mechanizmów kontroli wewnętrznej, zapewnienia wspólnym 
jednostkom dochodzeniowym odpowiednich zasobów, nadzoru wdrażania strategii 
antykorupcyjnych, a także do dalszego wykazywania się wynikami w dziedzinie 
dochodzeń, postępowań sądowych i wyroków skazujących, w tym przypadków korupcji 
na wysokim szczeblu;

8. podkreśla ponownie potrzebę wprowadzenia reform w walce z przestępczością 
zorganizowaną, a także wykazania się solidnymi wynikami w dziedzinie dochodzeń, 
postępowań sądowych i wyroków skazujących na wszystkich szczeblach;
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9. docenia postępowy dialog pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a rządem oraz 
podkreśla potrzebę utrzymania go i skonsolidowania dokonań, zarówno w dziedzinie 
demokracji i praw człowieka, jak i kształtowania ram prawnych dla nowych reform;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt ogólnego poszanowania praw mniejszości; zwraca się do 
właściwych organów o dalszą poprawę klimatu integracji i tolerancji dla wszystkich 
mniejszości w kraju; wzywa do uszanowania przyspieszenia wdrażania planu działania 
„Dekada integracji Romów” w celu poprawy integracji Romów i dokonania przeglądu 
przepisów prawnych dotyczących walki z dyskryminacją przeciw lesbijkom, gejom, 
osobom biseksualnym i transpłciowym, tak aby obejmowały one sankcje za szerzenie 
nienawiści, a także wzywa do wykazania się wynikami w tej dziedzinie;

11. choć środowisko medialne jest pluralistyczne i zróżnicowane, wyraża szczególnie obawy 
w związku z wpływami politycznymi w mediach publicznych; wzywa do 
zagwarantowania pluralizmu mediów i niezależności organów regulacyjnych w procesie 
dalszego wspierania wolności wypowiedzi oraz do zapewniania przejrzystości własności 
mediów i ich finansowania;

12. wzywa do dalszych działań mających na celu zapewnienie skutecznego wdrażania 
strategii i planu działania dotyczących praw własności, jako że jest to jedna z podstaw 
rozwoju gospodarczego;

Reformy społeczno-gospodarcze

13. zwraca się do właściwych organów o zdecydowane zajęcie się niskim poziomem 
egzekwowania prawa oraz poboru podatków, a także ogromną gospodarką nieformalną, 
jako że wszystkie te elementy stoją na przeszkodzie społecznej spójności kraju oraz jego 
perspektywom gospodarczym; zachęca nowy rząd do wdrożenia środków i 
ustawodawstwa wspierających zatrudnienie;

14. nalega, by rząd zagwarantował poszanowanie prawa pracy, zarówno w sektorze 
prywatnym, jak i państwowym, a także aby usprawnił trójstronny dialog społeczny 
zarówno po to, aby rozszerzyć rolę związków zawodowych, a także po to, aby uzyskać 
szersze wsparcie we wdrażaniu ustawodawstwa reformującego;

15. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę praw dziecka i wzywa do 
inwestycji we wczesne rozpoczynanie nauki szkolnej, szczególnie w przypadku dzieci z 
grup marginalizowanych, aby zapobiec wykluczeniu; domaga się również 
ukierunkowanych środków gwarantujących opiekę nad dziećmi, właściwe odżywianie i 
wspieranie rodzin, aby zapobiec utrwalaniu się ubóstwa w kolejnych pokoleniach; 
podkreśla potrzebę natychmiastowej poprawy sytuacji nieletnich w postępowaniach 
sądowych, zgodnie ze wzorcowymi praktykami europejskimi;

Współpraca regionalna

16. z zadowoleniem przyjmuje stabilizującą rolę Albanii na Bałkanach Zachodnich, 
szczególnie w stosunkach z krajami sąsiadującymi zamieszkiwanymi przez silne albańskie 
grupy mniejszościowe, a także jej wkład w harmonię religijną;
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17. z zadowoleniem przyjmuje odrzucenie przez rząd retoryki nacjonalistycznej i podkreśla, 
że Albania odgrywa kluczową rolę w umacnianiu stosunków dobrosąsiedzkich na 
Bałkanach Zachodnich; zachęca ten kraj do dalszej konstruktywnej postawy w regionie;

°
°      °

18. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Albanii.


