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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2012 betreffende 
Albanië
((2012/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 19 en 20 
juni 2003 in Thessaloniki over het vooruitzicht van de toetreding van de westelijke 
Balkanlanden tot de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie over de uitbreidingsstrategie en de voornaamste 
uitdagingen voor 2012-2013 (COM(2012)…) en het bijbehorende 
voortgangsverslag betreffende Albanië (SEC(2012)) van 10 oktober 2012,

– gezien Besluit 2008/210/EG van de Raad van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europese partnerschap met Albanië 
en tot intrekking van Besluit 2006/54/EG1,

– gezien de conclusies van de vierde bijeenkomst van de Stabilisatie- en Associatieraad 
tussen Albanië en de EU van 15 mei 2012,

– gezien de aanbevelingen die het Parlementair Stabilisatie- en associatiecomité EU-Albanië 
tijdens zijn vijfde bijeenkomst op 11 en 12 juli 2012 heeft goedgekeurd,

– gezien de politieke overeenkomst die regering en oppositie tijdens de Conferentie van 
voorzitters op 14 november 2011 hebben gesloten en gezien het in maart 2012 herziene 
actieplan van de Albanese regering met betrekking tot de 12 kernprioriteiten die in de 
mededeling van de Commissie vermeld staan,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 juli 2010 over Albanië2,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de toekomst van Albanië binnen de Europese Unie ligt;

B. overwegende dat de toetreding van het land tot de EU niet alleen een doelstelling van de 
regering en de oppositie mag zijn maar een kwestie van algemeen belang moet vormen 
voor alle Albanezen;

C. overwegende dat het proces van de toetreding tot de EU moet blijven dienstdoen als een 
drijvende kracht voor verdere hervormingen en als de voornaamste verenigende factor 
voor het politieke bestel in Albanië;

D. overwegende dat er onmiskenbaar vorderingen zijn gemaakt op het vlak van 

                                               
1 PB L 80 van 19.3.2008, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0282.
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hervormingen maar dat er bepaalde problemen blijven bestaan die moeten worden 
aangepakt opdat Albanië kan vooruitkomen op de weg naar EU-lidmaatschap;

E. overwegende dat Albanië een stabiliserende rol blijft spelen in de westelijke Balkan;

F. overwegende dat Albanië dankzij zijn hervormingsinspanningen een reële kans heeft om 
in 2012 over te gaan naar het volgende stadium van het toetredingsproces, op voorwaarde 
dat het erin slaagt om de nodige concrete resultaten te bereiken op de belangrijkste 
terreinen waar nog hervormingen moeten plaatsvinden;

Algemene overwegingen

1. herhaalt dat het een overtuigd voorstander is van de toetreding van Albanië tot de 
Europese Unie;

2. looft de vastbesloten inspanningen van de regering en de oppositie om met het oog op de 
nodige hervormingen samen te werken;

3. vraagt alle politieke machten concrete hervormingen te blijven doorvoeren die tot tastbare 
en voor de bevolking gunstige resultaten leiden; vindt het belangrijk dat het Albanese 
maatschappelijke middenveld de leiders van het land om rekenschap vraagt voor 
specifieke beleidsresultaten;

4. benadrukt dat er verder op duurzame en geleidelijke manier hervormingen moeten 
plaatsvinden;

Consolideren van de democratie en versterken van de mensenrechten

5. is een overtuigd voorstander van een constructieve politieke dialoog, die het niet alleen als 
een essentieel onderdeel van de twaalf kernprioriteiten beschouwt maar ook als een 
noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende democratie; vraagt de politieke 
elite met aandrang partijoverschrijdende gesprekken te blijven voeren en de consensus 
met betrekking tot de hervormingen staande te houden zodat het land in staat is de in het 
kader van de toetreding vereiste vooruitgang te boeken;

6. dringt erop aan dat de politieke machten de hangende hervorming van het reglement van 
het parlement voltooien met als doel de toezichthoudende rol van het parlement te 
vergroten, de opstelling van wetten te verbeteren en het overleg met het maatschappelijk 
middenveld, vakbonden en sociale organisaties te bevorderen;

7. stelt vast dat er een zekere vooruitgang is geboekt op het vlak van de hervorming van 
justitie; vraagt de overheid met aandrang de daadwerkelijke onafhankelijkheid en 
integriteit van het rechtswezen veilig te stellen en ervoor te zorgen dat het rechtswezen 
vrij is van politieke beïnvloeding en corruptie, met als doel te garanderen dat alle burgers 
over gelijke toegang tot het gerecht beschikken en de vorderingen op het vlak van de 
uitvoering van de strategie voor de hervorming van justitie – inclusief de hervorming van 
het hooggerechtshof – te bespoedigen; acht het belangrijk dat de hervorming van justitie 
geleidelijk verloopt, met gebruikmaking van weldoordachte raadplegingsmechanismen, en 
dat het rechtswezen voldoende financiële middelen ontvangt om in het hele land op 



PE496.426v01-00 4/6 RE\913185NL.doc

NL

doeltreffende wijze te kunnen functioneren;

8. benadrukt dat de risico's van de politisering van het openbaar bestuur geëlimineerd 
moeten worden om een onafhankelijk, op verdienste gebaseerd en deskundig openbaar 
bestuur te kunnen creëren; is ingenomen met de procedures voor de oprichting van een 
universitaire vakgroep voor openbaar bestuur;

9. maakt zich zorgen over het feit dat corruptie in belangrijke mate deel blijft uitmaken van 
het dagelijkse leven van de burgers; pleit daarom met aandrang voor de handhaving van 
een nultolerantiebeleid met betrekking tot kwesties die verband houden met corruptie en 
misbruik van overheidsgeld;

10. benadrukt de noodzaak van een degelijk trackrecord van onderzoeken en veroordelingen, 
ook voor wat zaken van corruptie op hoog niveau betreft; verheugt zich over het streven 
van alle politieke machten om straffeloosheid tegen te gaan en over de eenstemmige 
goedkeuring door het parlement van de hervorming van de regeling inzake immuniteit; 
pleit voor een consequente toepassing van deze regeling;

11. is ingenomen met de vorderingen op het vlak van de uitvoering van de anti-
maffiawetgeving en met de toenemende inbeslagneming van uit criminele activiteiten 
verkregen vermogensbestanddelen; verzoekt de Albanese autoriteiten om een verdere 
uitbreiding van de politiële en gerechtelijke samenwerking met de buurlanden;

12. benadrukt dat er verdere inspanningen nodig zijn om de werkzaamheden van de politie 
met onvoorwaardelijke eerbied voor de mensenrechten en op resultaatgerichte manier te 
laten plaatsvinden; vraagt om meer proactieve en doeltreffende maatregelen om 
mensenhandelaars te vervolgen en hun slachtoffers te beschermen;

13. vraagt dat de autoriteiten de vrijheid van informatie versterken om voor transparantie te 
zorgen met betrekking tot het eigenaarschap en de financiën van de media; betreurt dat 
journalisten niet over wettelijk vastgelegde arbeidsrechten beschikken en dat veel 
journalisten hun loon niet ontvangen van de eigenaars van de media waarvoor ze werken;

14. vraagt om maatregelen ter verbetering van de levenskwaliteit van burgers die deel 
uitmaken van minderheidsgroepen, onder meer ter vrijwaring van het gebruik van 
minderheidstalen in het onderwijs en ter bestrijding van alle soorten discriminatie 
tegenover deze burgers;

15. verheugt zich over de maatregelen ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen maar vraagt dat deze maatregelen daadwerkelijk worden toegepast, zodat de 
toegang van vrouwen tot de politiek, het onderwijs en de arbeidsmarkt veiliggesteld 
wordt; verzoekt de autoriteiten met aandrang op te treden tegen huishoudelijk geweld en 
tegen de handel in vrouwen en kinderen;

16. onderstreept dat het onderwijsstelsel moet worden gemoderniseerd; vindt het belangrijk 
dat alle kinderen, en vooral die uit gezinnen met een laag inkomen, gegarandeerd naar 
school kunnen gaan en het nodige schoolmateriaal kunnen verkrijgen;

17. verzoekt de overheid om het arbeidsrecht en de rechten van de vakbonden 
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onvoorwaardelijk te eerbiedigen; pleit voor de uitbreiding van bemiddelingspraktijken 
voor het oplossen van arbeidsgeschillen; brengt in herinnering dat eerbied voor de rechten 
van werknemers, de correcte uitoefening van het recht op staking en de arbeidsvrijheid 
Europese waarden vormen;

18. vraagt de autoriteiten om de behandeling van in hechtenis genomen personen en 
gevangenen verder te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de internationale 
normen inzake de mensenrechten, aangezien er nog altijd melding wordt gemaakt van 
gevallen van mishandeling;

De sociaaleconomische hervormingen voortzetten

19. verzoekt de regering om structurele hervormingen te lanceren en uit te voeren en de 
rechtsstaat in te voeren, met als doel een economische omgeving te scheppen die gunstig 
is voor investeringen en economische groei; moedigt de goedkeuring en uitvoering van 
maatregelen aan die erop gericht zijn de staatsinkomsten te verhogen, het 
belastinginningssysteem te verbeteren en de omvangrijke informele economie en de niet-
gereglementeerde arbeidsmarkt aan te pakken;

20. beklemtoont dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan energiezekerheid, de 
diversificatie van energiebronnen en de verbetering van openbaarvervoernetwerken; 
vraagt de overheid met aandrang een beleid inzake duurzame energiebronnen uit te 
werken, efficiëntere oplossingen te vinden voor het probleem van het afvalbeheer en een 
milieuvriendelijk en duurzaam toerisme te ontwikkelen;

21. maakt zich ernstige zorgen over de hoge werkloosheidscijfers en over het onveranderde 
aantal Albanezen dat onder de armoedegrens leeft; vraagt de overheid met aandrang alle 
mogelijke maatregelen te nemen voor een onmiddellijke aanpak van extreme armoede en 
sociale vangnetten in het leven te roepen voor minder welgestelde burgers;

22. suggereert moderne overheidsinvesteringen als een manier om duurzame groei te 
bereiken, de werkloosheid te doen dalen en de staatsinkomsten te vergroten;

Regionale en internationale samenwerking bevorderen

23. spreekt zich lovend uit over het feit dat Albanië goede betrekkingen onderhoudt met zijn 
buurlanden; is ingenomen met het beleid van de Albanese overheid ten opzichte van 
Albanese gemeenschappen in omringende landen en met name met het feit dat de 
overheid deze gemeenschappen aanraadt om voor het oplossen van problemen samen te 
werken met de overheden van de landen waar ze gevestigd zijn;

°
°      °

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Albanië.
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