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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Albánska za rok 2013
(2013/2879(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 
2003 o vyhliadkach krajín západného Balkánu na pristúpenie do Európskej únie,

– so zreteľom na predbežné zistenia a závery medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie 
v Albánsku z 23. júna 2013,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá 
a strategické záujmy EÚ1 a z 13. decembra 2012 o Albánsku2,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v súvislosti s programom reforiem a 12 kľúčovými prioritami stanovenými 
v stanovisku Komisie z roku 2010 bol v uspokojivej miere dosiahnutý zásadný pokrok; 
keďže sa naďalej vyskytujú výzvy, ktoré treba na ceste k členstvu v EÚ vyriešiť;

B. keďže harmonický priebeh parlamentných volieb v júni 2013 a pokojné odovzdanie moci 
mali kladný vplyv na proces demokratizácie v krajine a zlepšili to, ako je krajina vnímaná 
na medzinárodnej úrovni; 

C. keďže prístupový proces sa stal hybnou silou pre pokračovanie v reformách v Albánsku 
a podpora vstupu do EÚ je medzi občanmi naďalej mimoriadne vysoká;

D. keďže je potrebný ďalší pokrok v oblasti práv menšín, najmä rómskej menšiny; 

E. keďže sociálne reformy sú rovnako dôležité ako reformy v oblasti politiky a práva; keďže 
Albánsko sa snaží zvýšiť úroveň sociálnej súdržnosti, na čo potrebuje silnú podporu EÚ;

F. keďže politika rozširovania si musí zachovať dôveryhodnosť a výsledky reforiem treba 
odmeňovať; keďže Albánsko má status kandidátskej krajiny na dosah, pretože dosiahlo 
a naďalej dosahuje konkrétne výsledky v kľúčových reformných oblastiach;

Všeobecné poznámky

1. vyslovuje uznanie všetkým politickým silám za celkovo harmonický priebeh nedávnych 
parlamentných volieb a pokojné odovzdanie moci; domnieva sa, že je veľmi dôležité 
zachovať skutočný politický dialóg a spoluprácu medzi všetkými stranami a hľadať 
kompromisy, ktoré majú kľúčový význam pre pokrok; 

2. zdôrazňuje, že integrácia do Európskej únie musí byť výsledkom skutočného úsilia celej 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0508.
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krajiny a projektom zahŕňajúcim všetky politické sily a občiansku spoločnosť; 

3. berie na vedomie povzbudivý pokrok reformného programu a vyjadruje dôveru 
v potenciál, schopnosti a odhodlanosť Albánska dosiahnuť ďalší pokrok na jeho ceste do 
Európy; víta prijatie kľúčových reformných opatrení, konkrétne revíziu rokovacieho 
poriadku parlamentu, prijatie zákona o štátnej správe a zmenu zákona o najvyššom súde; 

4. víta pretrvávajúci záväzok voči integrácii EÚ, modernizácii krajiny a vykonávaniu ďalších 
reforiem; vyzýva Albánsko, aby pokračovalo v dosahovaní výsledkov podľa kľúčových 
priorít stanovených v stanovisku Komisie z roku 2010, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie 
zásad právneho štátu, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, a dosahovanie 
trvalých výsledkov v tomto procese;

5. vyzýva Radu, aby uznala pokrok Albánska tým, že mu udelí status kandidátskej krajiny;

Politické kritériá

6. žiada ďalšie úsilie o posilnenie nezávislosti, zodpovednosti, nestrannosti a účinnosti 
súdneho systému vrátane vysokej súdnej rady; naliehavo vyzýva orgány, aby zlepšili 
prístup k spravodlivosti pre všetkých, ktorí to potrebujú, a to aj prostredníctvom činností 
štátnej komisie pre právnu pomoc zameraných na zvýšenie informovanosti a zriadením 
plánovaných miestnych kancelárií pre poskytovanie právnej pomoci; vyzýva orgány, aby 
posilnili nezávislosť, účinnosť a efektívnosť štruktúr v oblasti ľudských práv, ako sú 
ombudsman a komisár pre ochranu proti diskriminácii;

7. víta záväzok bojovať proti korupcii na všetkých úrovniach a zdôrazňuje potrebu posilniť 
politické odhodlanie, inštitucionálne kapacity a zlepšiť inštitucionálnu koordináciu; 
vyzýva orgány, aby vyjasnili úlohu úradu pre vnútornú kontrolu a boj proti korupcii 
a posilnili kapacity týkajúce sa mechanizmov vnútornej kontroly, poskytli jednotkám 
spoločného vyšetrovania dostatočné zdroje, monitorovali vykonávanie antikorupčných 
stratégií, a aby ešte zlepšili výsledky v oblasti vyšetrovania, stíhania a dokazovania 
vrátane prípadov korupcie na vysokej úrovni; 

8. opätovne zdôrazňuje potrebu posilniť reformy v oblasti boja proti organizovanej trestnej 
činnosti a dosiahnuť solídne úspechy vo vyšetrovaní, stíhaní a dokazovaní na všetkých 
úrovniach; 

9. oceňuje rozvíjajúci sa dialóg medzi občianskou spoločnosťou a vládou a zdôrazňuje 
potrebu jeho zachovania a upevnenia výsledkov v oblasti demokracie a ľudských práv, 
ako aj formovania legislatívneho rámca v prípade nových reforiem; 

10. víta skutočnosť, že práva menšín sú vo všeobecnosti rešpektované; vyzýva príslušné 
orgány, aby ďalej zlepšovali klímu integrácie a tolerancie vo vzťahu k všetkým menšinám 
v krajine; žiada v tejto súvislosti rýchlejšie vykonávanie akčného plánu na Desaťročie 
integrácie Rómov s cieľom posilniť začleňovanie Rómov a preskúmať právne predpisy 
v oblasti boja proti diskriminácii osôb LGBT vrátane sankcií za nenávistné výroky s 
cieľom dosiahnuť prvé výsledky v tejto oblasti;

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci je mediálne prostredie pluralitné 
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a diverzifikované, dochádza v ňom, najmä vo verejnoprávnych médiách, k politickému 
ovplyvňovaniu; žiada zabezpečenie plurality médií a nezávislosti regulačných orgánov, 
aby sa ďalej posilnila sloboda prejavu a zaručila transparentnosť vlastníctva médií a ich 
financovania;

12. žiada ďalšie úsilie na zaručenie efektívneho vykonávania stratégie a akčného plánu  v 
oblasti vlastníckych práv, pretože predstavujú jeden zo základných kameňov 
hospodárskeho rozvoja;

Sociálno-hospodárske reformy

13. vyzýva príslušné orgány, aby sa rozhodným spôsobom zamerali na riešenie 
nedostatočného presadzovania práva a výberu daní, ako aj rozsiahlu neformálnu 
ekonomiku, ktoré poškodzujú sociálnu súdržnosť krajiny a jej hospodárske vyhliadky; 
vyzýva novú vládu, aby presadzovala opatrenia a právne predpisy na podporu 
zamestnanosti;

14. naliehavo vyzýva vládu, aby zaručila dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov 
v súkromnom aj vo verejnom sektore a aby zlepšila sociálny dialóg tripartity, a tak 
posilnila úlohu odborových zväzov a dosiahla väčšiu podporu pri vykonávaní reformných 
právnych predpisov; 

15. zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane práv detí, a žiada, aby sa 
investovalo do vzdelávania v ranom veku, najmä v prípade detí z okrajových skupín, 
s cieľom predchádzať vylúčeniu, a požaduje cielené opatrenia na zaručenie starostlivosti 
o deti, ich výživy a podpory rodín, aby sa predišlo prenášaniu chudoby z generácie na 
generáciu; zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne zlepšiť situáciu maloletých v súdnych 
konaniach v súlade s najlepšími európskymi postupmi;

Regionálna spolupráca

16. víta stabilizujúcu úlohu Albánska na západnom Balkáne, najmä pokiaľ ide o jeho vzťahy 
so susednými krajinami, v ktorých žije početná albánska menšina, a o jeho prínos 
k dosiahnutiu harmónie v náboženskej oblasti; 

17. víta skutočnosť, že nová vláda odmieta nacionalistické prejavy, a vyzdvihuje ústrednú 
úlohu Albánska pri posilňovaní dobrých susedských vzťahov v oblasti západného 
Balkánu; podporuje Albánsko v tom, aby naďalej zastávalo konštruktívny regionálny 
postoj;

°
°      °

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Albánska.


