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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul intermediar din 2013 privind 
Albania
(2013/2879(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 
iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale 
Uniunii Europene,

– având în vedere constatările și concluziile preliminare din 23 iunie 2013 ale misiunii 
internaționale de observare a alegerilor din Albania,

– având în vedere rezoluțiile sale, respectiv cea din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
extindere: politici, criterii și interese strategice ale UE1 și cea din 13 decembrie 2012 
referitoare la Albania2,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât au fost realizate progrese substanțiale într-un mod satisfăcător în ceea ce privește 
agenda de reformă și cele 12 priorități-cheie cuprinse în avizul Comisiei din 2010; întrucât 
persistă provocări și ele trebuie abordate în continuare în procesul de aderare la UE;

B. întrucât buna desfășurare a alegerilor parlamentare din iunie 2013 și transferul pașnic de 
putere au avut un impact pozitiv asupra procesului de democratizare a țării și au 
îmbunătățit modul în care această țară este percepută pe plan internațional; 

C. întrucât procesul de aderare la UE a devenit forța motrice pentru continuarea reformelor în 
Albania, iar sprijinul cetățenilor pentru aderarea la UE rămâne deosebit de ridicat;

D. întrucât drepturile minorităților ar trebui consolidate în continuare, în special cele ale 
minorității rome; 

E. întrucât reformele sociale sunt la fel de importante ca și cele politice și juridice; întrucât 
Albania depune eforturi în vederea sporirii coeziunii sociale și are nevoie de un sprijin 
puternic din partea UE pentru a realiza acest lucru;

F. întrucât politica de extindere trebuie să rămână credibilă, iar realizările în domeniul 
reformelor trebuie răsplătite; întrucât Albania se află aproape de dobândirea statutului de 
țară candidată, deoarece a îndeplinit și continuă să îndeplinească obiective concrete în 
principalele domenii de reformă,

Considerații generale

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0453.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0508.
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1. felicită toate forțele politice pentru buna desfășurare în general a recentelor alegeri 
parlamentare și pentru schimbarea lină a regimului de la putere; consideră că menținerea 
unui dialog politic autentic, a unei cooperări între toate părțile și găsirea unor soluții de 
compromis reprezintă elemente esențiale în vederea realizării de progrese; 

2. subliniază că integrarea în Uniunea Europeană trebuie să constituie un adevărat efort 
național și un proiect integrator al tuturor forțelor politice și al societății civile; 

3. observă progresele încurajatoare înregistrate în ceea ce privește agenda de reformă și își 
exprimă încrederea în potențialul, capacitatea și angajamentul Albaniei privind realizarea 
de progrese suplimentare pe drumul său european; salută adoptarea unor măsuri-cheie de 
reformă, cum ar fi revizuirea regulamentului de procedură parlamentară, adoptarea legii 
privind funcția publică și amendamentele aduse legii privind Curtea Supremă; 

4. salută angajamentul continuu față de integrarea în UE, modernizarea țării și 
implementarea de reforme suplimentare; îndeamnă Albania să continue să furnizeze 
rezultate cu privire la prioritățile-cheie cuprinse în avizul Comisiei din 2010, în special în 
ceea ce privește respectarea statului de drept, combaterea corupției și a criminalității 
organizate și, de asemenea, prin înregistrarea de rezultate sustenabile în materie de 
implementare;

5. îndeamnă Consiliul să recunoască progresele realizate, acordând Albaniei statutul de țară 
candidată;

Criterii politice

6. solicită depunerea de eforturi suplimentare pentru a consolida independența, răspunderea, 
imparțialitatea și eficiența sistemului judiciar, inclusiv Înaltul Consiliu de Justiție; 
îndeamnă autoritățile să îmbunătățească accesul la justiție pentru toți cei care au nevoie, 
inclusiv prin intermediul unor activități de sensibilizare desfășurate de Comisia de stat 
pentru asistență judiciară și prin crearea birourilor locale prevăzute de asistență judiciară; 
îndeamnă autoritățile să consolideze independența, eficiența și eficacitatea structurilor din 
domeniul drepturilor omului, cum ar fi Ombudsmanul și Comisarul pentru protecția 
împotriva discriminării;

7. salută angajamentul privind combaterea corupției la toate nivelurile și subliniază nevoia 
de a consolida angajamentul politic, de a spori capacitatea instituțională și de a îmbunătăți 
coordonarea instituțională; solicită autorităților să clarifice rolul Departamentului pentru 
control intern și anticorupție și să sporească capacitatea în domeniul mecanismelor de 
control intern, să furnizeze resurse suficiente Unităților comune de anchetă, să 
monitorizeze implementarea strategiilor de combatere a corupției și să continue 
îmbunătățirea bilanțului privind anchetele, urmăririle penale și condamnările, inclusiv în 
cazurile de corupție la nivel înalt; 

8. subliniază încă o dată nevoia de aplicare a reformelor în domeniul combaterii 
criminalității organizate, precum și de creare a unei evidențe solide a anchetelor, 
urmăririlor penale și condamnărilor la toate nivelurile; 

9. apreciază dialogul progresiv dintre societatea civilă și guvern și subliniază necesitatea ca 
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acesta să fie menținut, iar realizările să fie consolidate, atât în domeniul democrației și al 
drepturilor omului, cât și în cel al conturării cadrului legislativ pentru noi reforme; 

10. salută faptul că, în general, drepturile minorităților sunt respectate; invită autoritățile 
competente să îmbunătățească în continuare climatul de integrare și toleranță pentru toate 
minoritățile din țară; solicită în acest sens accelerarea implementării planului de acțiune 
pentru Deceniul Romilor, pentru a consolida integrarea romilor și a revizui legislația 
vizând combaterea discriminării persoanelor LGBT, inclusiv sancțiuni pentru discursuri 
de incitare la ură, și stabilirea unei evidențe în această privință;

11. în vreme ce sectorul media este pluralist și divers, este îngrijorat în ceea ce privește 
influențele politice în special în media publică; solicită garantarea pluralismului media și a 
independenței autorităților de reglementare pentru a consolida în continuare libertatea de 
exprimare și pentru a garanta transparența în ceea ce privește proprietatea asupra media și 
finanțarea acesteia;

12. solicită depunerea de eforturi suplimentare pentru a asigura implementarea efectivă a 
strategiei și a planului de acțiune privind drepturile de proprietate, deoarece acesta 
constituie unul dintre fundamentele dezvoltării economice;

Reforme socio-economice

13. invită autoritățile competente să abordeze în mod hotărât slaba aplicare a legii și colectare 
a impozitelor, precum și economia informală de mari dimensiuni, acestea constituind 
obstacole în calea coeziunii sociale și a perspectivelor economice ale țării; încurajează 
noul guvern să pună în aplicare măsurile și legislația menite să promoveze ocuparea forței 
de muncă;

14. solicită guvernului să garanteze respectarea legislației muncii, atât în sectorul privat, cât și 
în cel public, și să îmbunătățească dialogul social tripartit pentru a consolida rolul 
sindicatelor și a beneficia de un sprijin mai larg în implementarea legislației de reformă; 

15. subliniază că ar trebui acordată o atenție specială protecției drepturilor copilului și solicită 
realizarea de investiții în învățarea de la vârste fragede, în special în cazul copiilor 
aparținând grupurilor marginalizate, pentru a preveni excluziunea, și adoptarea de măsuri 
orientate pentru a garanta îngrijirea copiilor, nutriția și sprijinirea familiilor, astfel încât să 
se evite transmiterea sărăciei de la o generație la alta; subliniază necesitatea îmbunătățirii 
imediate a situației minorilor în cadrul procedurilor judiciare, în conformitate cu cele mai 
bune practici europene;

Cooperarea regională

16. salută rolul stabilizator al Albaniei în Balcanii de Vest, în special în ceea ce privește 
relațiile sale cu acele țări învecinate în care trăiesc minorități albaneze semnificative, și 
contribuția sa la armonia religioasă; 

17. salută respingerea de către noul guvern a discursului naționalist și subliniază rolul esențial 
al Albaniei în ceea ce privește promovarea relațiilor de bună vecinătate în Balcanii de 
Vest; încurajează Albania să aibă în continuare o poziție constructivă pe plan regional;
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18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernului și parlamentului Albaniei.


