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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Albanije za leto 2013
(2013/2879(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 
glede možnosti pridružitve držav zahodnega Balkana k Evropski uniji,

– ob upoštevanju predhodnih in sklepnih ugotovitev mednarodne misije za spremljanje 
parlamentarnih volite v Albaniji z dne 23. junija 2013,

– ob upoštevanju resolucije z dne 22. novembra 2012 o širitvi: politike, merila in strateško 
interesi EU1 in z dne 13. decembra 2012 o Albaniji2,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je bil dosežen zadovoljiv in dober napredek glede načrta reform in 12 ključnih 
prednostnih nalog na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010; ker izzivi ostajajo in se je 
treba še naprej spoprijemati z njimi na poti do članstva v EU;

B. ker je ustrezen potek parlamentarnih volitev junija 2013 in nemoten prenos oblasti 
pozitivno vplival na proces demokratizacije v državi in izboljšal njeno podobo v 
mednarodni javnosti; 

C. ker je proces pristopa k EU v Albaniji postal gonilna sila za neprekinjene reforme in ker 
omenjeni pristop še vedno uživa posebno visoko podporo državljanov;

D. ker bi se bilo treba še bolj zavzemati za pravice manjšin, zlasti Romov; 

E. ker so družbene reforme prav tako pomembne kot politične in zakonodajne; ker si 
Albanija prizadeva za to, da bi povišala raven socialne kohezije in pri tem potrebuje 
močno podporo EU;

F. ker mora širitvena politika ostati verodostojna, dosežke pri reformah pa je treba nagraditi; 
ker je za Albanijo status kandidatke dosegljiv, saj je dosegla in še dosega konkretne 
rezultate na ključnih področjih reforme;

Splošne ugotovitve

1. čestita vsem političnim silam, ker so bile nedavne parlamentarne volitve na splošno 
izvedene pravilno in je prenos oblasti potekal nemoteno; meni, da je za napredek 
ključnega pomena, da se ohrani pristen politični dialog in sodelovanje med vsemi 
strankami ter sklepa kompromise; 

                                               
1 Sprejeta besedila P7_TA(2012)0453.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0508.
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2. poudarja, da si je treba za povezovanje z EU resnično prizadevati na nacionalni ravni in da 
mora ta projekt vključevati vse politične sile in civilno družbo; 

3. ugotavlja, da je prišlo do spodbudnega napredka pri načrtu reform in izraža zaupanje v 
potenciale, zmožnosti in predanost Albanije, da bo napredovala na poti k Evropski uniji; 
čestita za sprejetje ključnih reformnih ukrepov, kot so revizija parlamentarnega 
poslovnika, sprejetje zakona o javnih uslužbencih in predlogov sprememb k zakonu o 
višjem sodišču; 

4. pozdravlja stalno zavezanost k vključevanju v EU in modernizaciji države ter izvajanju 
nadaljnjih reform; poziva Albanijo, naj še naprej dosega rezultate v skladu s ključnimi 
prednostnimi nalogami na podlagi mnenja Komisije iz leta 2010, zlasti glede spoštovanja 
pravne države, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, med drugim tudi s 
stalnim doseganjem dobrih rezultatov;

5. poziva Svet, naj potrdi napredek Albanije tako, da ji podeli status kandidatke;

Politična merila

6. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za krepitev neodvisnosti, odgovornosti, nepristranosti 
in učinkovitosti pravosodnega sistema, vključno z visokim sodnim svetom; poziva oblasti, 
naj izboljšajo dostop do sodnega varstva za vse, ki to potrebujejo, med drugim tudi z 
dejavnostmi državne komisije za pravno pomoč za večjo ozaveščenost in ustanovitvijo 
načrtovanih lokalnih pisarn za pravno pomoč; poziva oblasti, naj okrepijo neodvisnost, 
učinkovitost in uspešnosti struktur za človekove pravice, kot je varuh človekovih pravic in 
komisar za zaščito pred diskriminacijo;

7. pozdravlja predanost boju proti korupciji na vseh ravneh in poudarja, da je treba okrepiti 
politično zavezanost, povečati institucionalne zmogljivosti in izboljšati institucionalno 
usklajevanje; poziva oblasti, naj pojasnijo vlogo oddelka za notranji nadzor in 
preprečevanje korupcije in povečajo zmogljivosti mehanizmov za notranji nadzor, naj 
zagotovijo dovolj sredstev skupnim preiskovalnim enotam, spremljajo izvajanje 
protikorupcijskih strategij in še naprej dosegajo dobre rezultate glede preiskovanja, 
pregona in obsodb, vključno s primeri korupcije na visoki ravni; 

8. ponovno poudarja, da je v boju proti organiziranemu kriminalu treba izvajati reforme in 
dosegati dobre rezultate glede preiskovanja, pregona in obsodb na vseh ravneh; 

9. ceni stalen napredek pri dialogu med civilno družbo in vlado in poudarja, da ga je treba 
vzdrževati in utrditi njegove dosežke, kar zadeva demokracijo in človekove pravice ter 
oblikovanje zakonodajnega okvira za nove reforme; 

10. pozdravlja dejstvo, da se na splošno spoštujejo pravice manjšin;  pristojne organe poziva, 
naj si še bolj prizadevajo za razmere, ki spodbujajo vključevanje in strpnost glede vseh 
manjšin v državi; v zvezi s tem poziva k pospešitvi izvajanja akcijskega načrta za 
Desetletje vključevanja Romov, da bi podprli vključevanje Romov, in ponovnemu 
pregledu zakonodaje o boju proti diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev, ki naj vključuje tudi kazni za sovražni govor, ter doseganju dobrih 
rezultatov na tem področju;
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11. čeprav je področje medijev pluralistično in razvejano, je zaskrbljen zaradi političnega 
vpliva zlasti na javne medije; poziva k zagotavljanju medijskega pluralizma in 
neodvisnosti regulativnih organov, da bi še povečali svobodo izražanja in zagotovili 
preglednost glede lastništva in financiranja medijev; 

12. poziva k nadaljnjim prizadevanjem za učinkovito izvajanje strategije in akcijskega načrta 
za lastniške pravice, saj je to eden od temeljev gospodarskega razvoja;

Družbeno-ekonomske reforme

13. poziva pristojne organe, naj odločno ukrepajo zaradi nedoslednega izvajanja zakonov in 
pobiranja davkov ter obsežne neformalne ekonomije, saj to ovira socialno kohezijo v 
državi in možnosti gospodarskega razvoja; poziva novo vlado, naj izvaja ukrepe in 
zakonodajo za spodbujanje zaposlitve;

14. poziva vlado, naj poskrbi za spoštovanje delovnega prava v zasebnem in javnem sektorju 
in izboljša tristranski socialni dialog ter tako okrepi vlogo sindikatov in dobi večjo 
podporo pri izvajanju reformne zakonodaje; 

15. poudarja, da je treba posebno pozornost posvetiti zaščiti otrokovih pravic in poziva k 
naložbam v učenje v zgodnjem otroštvu, zlasti za otroke iz marginaliziranih skupin, da bi 
preprečili izključenost, in k ciljno usmerjenim ukrepom za zagotovitev varstva otrok, 
prehrane in podpore družinam, da se revščina ne bi prenašala iz generacije v generacijo; 
poudarja, da je treba takoj izboljšati položaj mladoletnikov v sodnem postopku v skladu s 
primeri najboljše evropske prakse;

Regionalno sodelovanje

16. pozdravlja dejstvo, da Albanija na zahodnem Balkanu deluje stabilizacijsko, zlasti v 
odnosih s tistimi sosednimi državami, v katerih živi močna albanska manjšina, in da 
prispeva k verskemu sožitju; 

17. pozdravlja, da nova vlada zavrača nacionalistični govor in poudarja, da ima Albanija 
ključno vlogo pri spodbujanju dobrih sosedskih odnosov na zahodnem Balkanu; spodbuja 
Albanijo, naj bo njeno delovanje v regiji še naprej konstruktivno;

°
°      °

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Albanije.


