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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och 
associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, 
å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan
(8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (8161/2006),

– med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med 
artikel 300.3 andra stycket, jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och 
artikel 310 i EG-fördraget (C6-0197/2006),

– med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från 
utskottet för internationell handel (A6-0246/2006).

1. Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Albanien parlamentets 
ståndpunkt.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INTERNATIONELL HANDEL

till utskottet för utrikes frågor

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och 
associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, 
och Republiken Albanien, å andra sidan
(8161/2006 – C6-0197/2006 – 2006/0044(AVC))

Föredragande av yttrandet: Panagiotis Beglitis

KORTFATTAD MOTIVERING

INLEDNING

Förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och 
associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, 
och Republiken Albanien, å andra sidan, kräver Europaparlamentets samtycke. 

REKOMMENDATIONER

Detta avtal bekräftar slutsatserna från rådets möte i Thessaloniki i juni 2003, där EU:s syn på 
Albanien konkretiserades, och föredraganden anser att avtalet är det bästa verktyget för att 
bidra till att upprätthålla drivkraften i de politiska och ekonomiska reformerna och att 
uppmuntra Albanien att fortsätta sitt konstruktiva och balanserande inflytande i regionen. 
Föredraganden erkänner att det redan har gjorts framsteg och rekommenderar därför 
Europaparlamentet att ge sitt samtycke till ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet. 
Föredraganden vill dock uppmärksamma de albanska myndigheterna på att de särskilt bör 
vara vaksamma på de handelsrelaterade områdena.

Fri rörlighet för varor

De ekonomiska aktörerna måste göras medvetna om normer och certifiering och deras roll i 
internationell handel.

Avdelningen för ackreditering måste få tillräcklig fysisk infrastruktur och utbildad personal, 
och anta en övergripande arbetsplan för Albaniens framtida medlemskap i det 
europeiska samarbetet för ackreditering.

De organ som ansvarar för standardisering, ackreditering och certifiering måste fungera 
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bättre, med beaktande av praxis i gemenskapen.

Albaniens konsumentförening måste få möjlighet att driva sin verksamhet genom att dess 
personalresurser utökas och att albanska produkter måste uppfylla de 
europeiska säkerhetsnormerna.

Etableringsrätt

Den nuvarande lagstiftningen om etableringsrätt måste ändras i syfte att se till att utländska 
och inhemska företag behandlas lika.

Tull och beskattning

Tullagstiftningen och tullförfarandena måste anpassas ytterligare till gemenskapens regelverk, 
i synnerhet måste regler och förfaranden för transitering, tullager, tullvärdeberäkning, fysiska 
kontroller och riskanalys anpassas till EU: s standarder och, i relevanta fall, till internationella 
överenskommelser.

Albaniens tull- och skattelagstiftning måste tillnärmas ytterligare till gemenskapens regelverk 
och få ytterligare resurser för att tillämpa tullagstiftningen och bekämpa korruption, 
gränsöverskridande brottslighet och skattebrott.

Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att ursprungsreglerna skall tillämpas korrekt.

Immaterialrätt

Förvaltningsförmågan måste stärkas när det gäller skydd av immateriella rättigheter, bland 
annat genom att ett albanskt upphovsrättskontor inrättas.

Ny lagstiftning om immateriell äganderätt måste antas. Näringslivets och de 
brottsbekämpande organens, inbegripet domstolarnas, kunskap om immaterialrättsliga frågor, 
måste ökas ytterligare. En domstol med behörighet att avgöra tvister inom detta område måste 
utses.

Den immateriella äganderätten måste tillämpas väl och kampen mot piratkopiering och 
varumärkesförfalskning måste ge bättre resultat.

Industri och små och medelstora företag

De administrativa hindren för investeringar måste undanröjas och lagstiftning, regler och 
förfaranden som gäller företag måste tillämpas korrekt, utan godtycklighet och 
diskriminering.

Jordbruk

Systemet för livsmedelssäkerhet och därmed sammanhängande kontrollsystem måste 
förstärkas.

De fytosanitära och veterinära förhållandena måste förbättras i enlighet med EU-kraven, 
särskilt i fråga om produkter med stor exportpotential, och systemet för identifiering av djur 
och registrering av nötkreatur måste anpassas till EU-kraven.

En strategi för landsbygdsutveckling måste utarbetas, jordbruksverksamheten måste 
diversifieras, sektorns konkurrenskraft förbättras, och det måste bli lättare för jordbrukare att 
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få lån.

Energi och transport

En nationell handlingsplan måste genomföras inom energisektorn, särskilt för att lösa 
problemet med alltför ofta förekommande elavbrott.

En nationell handlingsplan inom transportsektorn måste göras för att vidta åtgärder för att 
förbättra säkerhet, infrastruktur och underhåll.

*******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott uppmana parlamentet att ge sitt samtycke.
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