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Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório de Acompanhamento de 2013 
relativo à Albânia
(2013/2879 (RSP)).

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência do Conselho Europeu que se realizou em 19 
e 20 de junho de 2003, em Salónica, relativas à perspetiva da adesão dos países dos Balcãs 
Ocidentais à União Europeia,

– Tendo em conta as observações e as conclusões preliminares da Missão Internacional de 
Observação Eleitoral na Albânia, de 23 de junho de 2013,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 22 de novembro de 2012, sobre o alargamento: 
políticas, critérios e interesses estratégicos da UE1, e de 13 de dezembro de 2012, sobre a 
Albânia2,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que os progressos concretos no programa de reforma e as doze principais 
prioridades do parecer da Comissão de 2010 foram realizados de forma satisfatória; que 
devem ser enfrentados os desafios ainda existentes para avançar na via da adesão à UE;

B. Considerando que o facto de as eleições legislativas de junho de 2013 terem decorrido de 
forma ordeira e de a transferência de poder ter sido pacífica teve um impacto positivo no 
processo de democratização do país e melhorou a sua imagem a nível internacional; 

C. Considerando que o processo de adesão à UE se tornou um motor para a prossecução de 
reformas na Albânia e que o apoio dos cidadãos à adesão à UE continua a ser 
particularmente elevado;

D. Considerando que os direitos das minorias, em particular da minoria cigana, devem 
continuar a ser promovidos;

E. Considerando que as reformas sociais são tão importantes quanto as reformas políticas e 
jurídicas; que a Albânia procura aumentar o nível de coesão social e que, para tal, 
necessita de um grande apoio da UE;

F. Considerando que a política de alargamento tem de continuar a ser credível e que os 
resultados obtidos na aplicação de reformas merecem ser recompensados; que o estatuto 
de país candidato está ao alcance da Albânia, já que esta tem vindo a obter resultados 
concretos nos principais domínios visados pelas reformas;

Observações gerais

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0453.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0508.
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1. Louva todos os esforços políticos empreendidos para que as recentes eleições legislativas 
decorressem, em geral, de forma ordeira e a transição de poder fosse harmoniosa; 
considera que é essencial manter um diálogo e uma cooperação políticos genuínos entre 
todas as partes e chegar a compromissos fundamentais para o progresso;

2. Sublinha que a integração na União Europeia exige um verdadeiro esforço nacional e é 
um projeto que deve incluir todas as forças políticas e a sociedade civil;

3. Assinala os progressos encorajadores realizados no âmbito do programa de reformas e 
manifesta-se confiante quanto ao potencial, à capacidade e ao empenho da Albânia em 
continuar a realizar progressos na via europeia; louva a adoção de medidas de reforma 
essenciais, tais como a revisão do Regimento do Parlamento, a adoção da lei sobre a 
função pública e as alterações à lei sobre o Supremo Tribunal;

4. Regozija-se com o empenho constante da Albânia relativamente à integração na UE, à 
modernização do país e à realização de novas reformas; convida a Albânia a continuar a 
apresentar resultados no âmbito das principais prioridades definidas no parecer da 
Comissão de 2010, nomeadamente no que toca ao respeito do primado do direito, à luta 
contra a corrupção e a criminalidade organizada, e também resultados duradouros em 
matéria de execução;

5. Insta o Conselho a reconhecer os progressos realizados conferindo à Albânia o estatuto de 
país candidato;

Critérios políticos

6. Convida à realização de novos esforços com vista a reforçar a independência, a 
responsabilidade, a imparcialidade e a eficiência do sistema judicial, incluindo do 
Conselho Superior de Justiça; exorta as autoridades a melhorarem o acesso à justiça de 
todas as pessoas que dela necessitem, designadamente através de campanhas de 
sensibilização organizadas pelo Comité de Estado para a Assistência Jurídica e do 
estabelecimento dos gabinetes de assistência jurídica locais previstos; solicita às 
autoridades que reforcem a independência e a eficiência das estruturas de proteção dos 
direitos humanos, tais como o Provedor de Justiça e o Comissário responsável pela 
proteção contra as discriminações;

7. Congratula-se com o empenho na luta contra a corrupção a todos os níveis e frisa que 
convém reforçar o empenho político, aumentar a capacidade institucional e melhorar a 
coordenação institucional; pede às autoridades que clarifiquem o papel do Departamento 
de Controlo Interno e de Luta contra a Corrupção e que desenvolvam capacidades no 
domínio dos mecanismos de controlo interno, providenciem recursos suficientes às 
unidades de investigação conjuntas, monitorizem a execução de estratégias para a luta 
contra a corrupção e continuem a melhorar os resultados obtidos em matéria de inquéritos, 
processos judiciais e condenações, inclusive nos casos de corrupção de alto nível; 

8. Insiste novamente na necessidade de executar reformas no domínio da luta contra a 
criminalidade organizada e de obter bons resultados em matéria de inquéritos, processos 
judiciais e condenações a todos os níveis; 
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9. Preza o diálogo progressivo entre a sociedade civil e o Governo e frisa que é necessário 
manter e consolidar os resultados obtidos tanto no domínio da democracia e dos direitos 
humanos como na conceção de um quadro legislativo para novas reformas; 

10. Saúda o facto de os direitos das minorias serem respeitados de forma geral; convida as 
autoridades competentes a continuarem a melhorar o clima de inclusão e de tolerância de 
todas as minorias presentes no país; apela, neste contexto, a uma rápida execução do plano 
de ação para a Década de Inclusão dos Ciganos, de modo a reforçar a inclusão dos ciganos 
e a rever a legislação sobre a luta contra a discriminação das pessoas LGBT, incluindo 
sanções contra o discurso de ódio, e a obter resultados neste contexto;

11. Manifesta-se preocupado com a influência política, em particular, sobre os meios de 
comunicação públicos apesar do ambiente pluralista e diversificado nos meios de 
comunicação; solicita que o pluralismo dos meios de comunicação e a independência das 
autoridades reguladoras sejam assegurados para que haja maior liberdade de expressão e 
que seja garantida a transparência da propriedade e do financiamento dos meios de 
comunicação;

12. Pede que sejam envidados mais esforços, a fim de assegurar a execução eficaz da 
estratégia e do plano de ação relativos aos direitos de propriedade, visto que esta é uma 
das pedras angulares do desenvolvimento económico;

Reformas socioeconómicas

13. Convida as autoridades competentes a agirem de forma resoluta na resposta a problemas 
como a deficiente aplicação da lei, a cobrança de impostos e a grande economia informal, 
que estão a prejudicar a coesão social e as perspetivas económicas do país; encoraja o 
novo Governo a adotar medidas e legislação com vista a promover o emprego;

14. Exorta o Governo a garantir o respeito pela legislação laboral no setor privado e no setor 
público e a melhorar o diálogo social tripartido para reforçar o papel dos sindicatos e obter 
maior apoio aquando da aplicação de reformas legislativas; 

15. Realça que é necessário dedicar especial atenção à proteção dos direitos das crianças e 
insta ao investimento na aprendizagem precoce, especialmente no caso de crianças 
pertencentes a grupos marginalizados, para evitar a exclusão, e em medidas específicas 
que garantam os cuidados e a boa nutrição das crianças, bem como o apoio familiar para 
evitar que a situação de pobreza passe de geração em geração; salienta que é necessário 
melhorar imediatamente a situação dos menores em processos judiciais de acordo com as 
melhores práticas europeias;

Cooperação regional

16. Regozija-se com o papel estabilizador da Albânia na região dos Balcãs Ocidentais, em 
particular nas suas relações com os países vizinhos em que existe uma forte presença de 
minorias albanesas, e com a sua contribuição para a harmonia religiosa; 

17. Congratula-se com a rejeição do discurso nacionalista pelo novo Governo e realça o papel 
crucial da Albânia na promoção de boas relações de vizinhança entre os países dos Balcãs 
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Ocidentais; encoraja a Albânia a manter a sua posição construtiva a nível regional;

°
°      °

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como ao Governo e ao Parlamento da Albânia.


