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B8-0440/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του 2015 για την 

Αλβανία 

(2015/2896(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πκθσλία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο, 

αθεηέξνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηεο 19εο θαη 20ήο Ηνπλίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ησλ ρσξψλ 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ λα εληαρζνχλ ζηελ ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 26εο θαη 27εο Ηνπλίνπ 

2014 ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ 

ρψξαο γηα ηελ Αιβαλία θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο 

Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Έβδνκε χλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο 

ΔΔ-Αιβαλίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Μαΐνπ 2015 ζηηο Βξπμέιιεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξνζρψξεζε ηεο Αιβαλίαο ζηνλ Οξγαληζκφ Βνξεηναηιαληηθνχ 

πκθψλνπ (ΝΑΣΟ) ηελ 1ε Απξηιίνπ 2009· 

– έρνληαο ππφςε ηελ Σειηθή Γηαθήξπμε ηεο πξνεδξίαο ηεο Γηάζθεςεο ησλ Γπηηθψλ 

Βαιθαλίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βηέλλε ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2015, θαζψο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο 

Βηέλλεο ηνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«ηξαηεγηθή δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ» (COM(2015)0611), ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ 

ππεξεζηαθφ έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Albania 2015 Report» 

(«Αιβαλία - Έθζεζε γηα ην 2015») (SWD (2015) 0213), 

– έρνληαο ππφςε ηα θνηλά ζπκπεξάζκαηα ηνπ Πέκπηνπ Γηαιφγνπ πςεινχ επηπέδνπ γηα 

ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ηα νπνία εγθξίζεθαλ ζηα Σίξαλα ζηηο 24 Μαξηίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφ 8εο επηεκβξίνπ 2015 ηειηθή έθζεζε ηεο απνζηνιήο 

παξαηεξεηψλ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Γξαθείνπ Γεκνθξαηηθψλ Θεζκψλ θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ODIHR) ηνπ ΟΑΔ, ζρεηηθά κε ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 

21εο Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έλαηε ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-Αιβαλίαο (SAPC), ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 9 θαη 10 

Ννεκβξίνπ 2015 ζηηο Βξπμέιιεο, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Αιβαλία, 
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– έρνληαο ππφςε ην έξγν ηνπ Knut Fleckenstein σο κφληκνπ εηζεγεηή ηεο Δπηηξνπήο 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ Αιβαλία, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Αιβαλία έρεη ζεκεηψζεη ζηαζεξή πξφνδν ζην πιαίζην ηεο 

πνξείαο έληαμήο ηεο ζηελ ΔΔ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη (ελ δπλάκεη) ππνςήθηεο ρψξεο θξίλνληαη βάζεη ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο θαη ε πνηφηεηα ησλ αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαζνξίδεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πξνζρψξεζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα 

επηιπζνχλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ψζηε λα ζεκεησζεί πεξαηηέξσ πξφνδνο ζηνλ 

δξφκν πξνο ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ· 

Γ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλεπήο πηνζέηεζε θαη πιήξεο εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηηο πέληε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαζψο θαη ε ζηαζεξή πξνζήισζε ζε απηέο ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε πεξαηηέξσ πξνφδνπ 

ζηε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην θξάηνο 

δηθαίνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλαο επνηθνδνκεηηθφο θαη βηψζηκνο πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ 

πνιηηηθψλ δπλάκεσλ κε ζέκα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πεξαηηέξσ πξφνδνο ζηε δηαδηθαζία 

πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ν 

επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία θαη ε πξνζπκία γηα ζπκβηβαζκφ ζηηο ζρέζεηο 

θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή θαη ζηαζεξή 

πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη πνιηηηθή ζπλαίλεζε θαη επξεία ιατθή ππνζηήξημε ζηελ 

Αιβαλία φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

επηηπρία ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

χπαξμε ζηε ρψξα δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ θιίκαηνο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζπλερήο πξφνδνο θαη δε ζηα πεδία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο παξάκεηξνη ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή 

δηαδηθαζία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα λα μεθηλήζνπλ νη εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζα ρξεηαζηεί ε Αιβαλία λα εληείλεη ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηεο 

πξνζπάζεηεο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη ζε ζρέζε κε άιιεο δσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

λα εδξαηψζεη ην δεκνθξαηηθφ ηεο κεηαζρεκαηηζκφ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ έρεη 

ζέζεη ην θξάηνο δηθαίνπ ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζήο ηεο θαη φηη έρεη, 

επηπιένλ, ηνλίζεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ· 
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1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ζηαζεξή πξφνδν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε 

Αιβαλία φζνλ αθνξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο επί ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έλαξμε εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· παξνηξχλεη 

ηελ θπβέξλεζε, ην θνηλνβνχιην θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα δηαθπιάμνπλ ηε δπλακηθή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

πξνηξέπεη ηελ θπβέξλεζε, ην θνηλνβνχιην θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα πξνρσξήζνπλ 

ρσξίο ρξνλνηξηβή ζε κηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο δηθαηνζχλεο· επηκέλεη ζηε 

ζεκαζία ηεο νξζήο θαη έγθαηξεο πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ· 

2. θαιεί φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο λα θαηαβάινπλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα λα 

δηεμάγνπλ έλα αθφκε πην επνηθνδνκεηηθφ θαη νπζηαζηηθφ πνιηηηθφ δηάινγν, ν νπνίνο ζα 

θαηαζηήζεη δπλαηέο ηελ έγθξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θχξησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

πηζηεχεη αθξάδαληα φηη κηα βηψζηκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπκπνιίηεπζεο θαη 

αληηπνιίηεπζεο ζην θνηλνβνχιην είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ δηαδηθαζία έληαμεο 

ηεο Αιβαλίαο ζηελ ΔΔ θαζψο θαη ζηελ πξνζπάζεηα πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ 

πξνζρψξεζεο· ππνγξακκίδεη κε έκθαζε πφζε ζεκαζία έρεη λα δηαθπιάμνπλ ακείσηε 

ηε δέζκεπζε ηνπο ππέξ ηεο νηθνδφκεζεο κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο λννηξνπίαο 

δηαθξηλφκελεο απφ δηάζεζε γηα δηάινγν, εηνηκφηεηα γηα δηαπξαγκαηεχζεηο θαη βνχιεζε 

γηα ζπκβηβαζκφ θαη παληειψο απαιιαγκέλεο απφ πλεχκα απνθιεηζκνχ θαη 

θαλαηηζκνχ· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζχζηαζε θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη 

επξχηεξν πεξηερφκελν ζηε δηαδηθαζία κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηελ 

πξνζρψξεζε ηεο Αιβαλίαο ζηελ ΔΔ· δεηεί κεη' επηηάζεσο ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε ην 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν· 

3. ζπγραίξεη ηφζν ηελ θπβέξλεζε φζν θαη ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ νκφθσλε έγθξηζε απφ ην θνηλνβνχιην ηεο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε φζσλ έρνπλ ηειέζεη πνηληθά αδηθήκαηα απφ ην 

δηνξηζκφ θαη ηελ εθινγή ηνπο ζε δεκφζηα αμηψκαηα (πξφθεηηαη γηα ηνλ ιεγφκελν 

«αληηεγθιεκαηηθφ λφκν»)· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

δηαηάμεσλ απφ ην θνηλνβνχιην θαη δεηεί ηελ πηζηή, θαηά ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηεο, 

θαη ρσξίο ρξνλνηξηβή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απηήο· πξνηξέπεη ζζελαξά ην 

θνηλνβνχιην λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ψζηε 

λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηνπο 

πνιηηηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο· 

4. επηθξνηεί ηε δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιάβεη ε Αιβαλία γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη ζε 

βάζνο κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη πξνηξέπεη κε ζέξκε 

ηηο Αιβαληθέο αξρέο λα ζπλερίζνπλ ρσξίο ρξνλνηξηβή ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο γηα ηνχηε ηελ δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαξξχζκηζε, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο· επηδνθηκάδεη ην έξγν πνπ έρεη επηηειέζεη ε εηδηθή θνηλνβνπιεπηηθή 

επηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

κεηαξξχζκηζεο· ζεσξεί αμηέπαηλε ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο· 

ηάζζεηαη ππέξ ελφο αθφκε κεγαιχηεξνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ έγθξηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο απηήο· θαιεί φια ηα κέξε λα εξγαζηνχλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζπκβηβαζκφο πνπ ζα επηηξέςεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηνλ δηθαζηηθφ ηνκέα 
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ζε ζρέζε, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ πιήξε αλεμαξηεζία θαη ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο 

ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ εηζαγγειέσλ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ακεξνιεςία ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη δε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

θαη ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ· 

5. ππνγξακκίδεη φηη είλαη αλάγθε λα αληηκεησπηζζνχλ νη ηξέρνπζεο ειιείςεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηηο άιιεο εμνπζίεο, ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, ηελ επηιεθηηθή 

δηθαηνζχλε θαη ηνλ ρακειφ βαζκφ ινγνδνζίαο, ην πςειφ επίπεδν δηαθζνξάο, ηνπο 

αλεπαξθείο κεραληζκνχο ειέγρνπ, ηνπο αλεπαξθείο πφξνπο, ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

έλδηθεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έιιεηςε ζαθψλ επαγγεικαηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνπο 

δηνξηζκνχο θαη ηηο πξναγσγέο ησλ δηθαζηψλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε 

δηαθάλεηα θαη λα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Κξαηψλ θαηά ηεο 

δηαθζνξάο (GRECO), φπσο δηαηππψζεθαλ ζηελ ηέηαξηε έθζεζε αμηνιφγεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο ησλ δηθαζηηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ· 

6. ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ πξφνδν ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ παξνηξχλεη λα ππνβάιεη έθζεζε ζην 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην κφιηο ε Αιβαλία έρεη λα επηδείμεη επαξθείο πξνφδνπο ζε 

απηήλ ηελ κεηαξξχζκηζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή επίζεο λα ιάβεη ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηά, θαζψο θαη ηελ πξφνδν ηεο Αιβαλίαο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ πέληε 

βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, φηαλ ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα πξνηείλεη ηελ έλαξμε 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ·  

7. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ κεηαξξχζκηζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 2015-2020 θαη ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017 

θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα 

ηελ πεξίνδν 2014-2020· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα κηα δεκφζηα δηνίθεζε 

δηαθξηλφκελε γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηε δηαθάλεηα ηεο πνπ είλαη ηαγκέλε ζηελ 

πξνάζπηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ πνιηηψλ θαη ηνχην πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο 

παξερφκελεο ζηνπο πνιίηεο ππεξεζίεο θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηεμαγσγή ησλ κειινληηθψλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε 

ηηο πξνζπάζεηεο γηα κηα δεκφζηα δηνίθεζε θηιηθφηεξε πξνο ηνπο πνιίηεο· θαιεί κεη' 

επηηάζεσο ηελ θπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ 

νη δηνηθεηηθέο δνκέο, λα θαηαπνιεκεζεί ε θνκκαηηθνπνίεζε θαη ε δηαθζνξά ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη λα βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε βάζε ηα πξνζφληα 

θαη ηελ απφδνζε· δεηεί ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία· δεηεί λα 

εληζρπζνχλ νη αξκνδηφηεηεο, ε απηνλνκία, ε απνδνηηθφηεηα θαη νη πφξνη ησλ δνκψλ 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο είλαη ε ππεξεζία ηνπ δηακεζνιαβεηή· 

δεηεί λα δηαηεζνχλ ηα δένληα θνλδχιηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνπο δχν λένπο 

επηηξφπνπο γηα ηα παηδηά θαη ηελ πξφιεςε ησλ βαζαληζηεξίσλ· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απνθέληξσζε 2015-2020 

θαζψο θαη ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κέζσ ησλ νπνίσλ απμάλνληαη νη 

δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

εμαζθαιίδεηαη ν δηάινγνο κεηαμχ θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο· 

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα απνζαθεληζηνχλ πεξαηηέξσ ηα θαζήθνληα θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη λα ζπλερηζηεί ν ζηελφο δηάινγνο κε 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο 
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ησλ πνιηηψλ· 

8. εμαθνινπζεί λα δηαθαηέρεηαη απφ αλεζπρία γηα ηα εθηεηακέλα θαηλφκελα δηαθζνξάο 

θαη δε ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο δηθαηνζχλεο, 

ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο θαη ησλ ζπκπξάμεσλ 

δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο· δεηεί ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο γηα ηελ πεξίνδν 2015-

2020 θαζψο θαη γηα ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017· θαιεί ηηο αξκφδηεο 

αξρέο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα απνηηκνχλ ην ζρέδην δξάζεο ζε βάζνο, λα βειηηψζνπλ 

ηηο επηδφζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ην αλαθξηηηθφ έξγν, ηηο δηψμεηο θαη ηηο θαηαδίθεο ζε 

ππνζέζεηο δηαθζνξάο φισλ ησλ επηπέδσλ, λα εθαξκφζνπλ κε απζηεξφηεηα ηε 

λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ θνξέσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη 

ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ λνκνζεηηθή 

πξφηαζε πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαγγειιφλησλ δπζιεηηνπξγίεο θαη πεξί βειηίσζεο ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ· ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε ζρέζε κε ηε 

δηεμαγσγή πξνιεπηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εξεπλψλ· πηζηεχεη αθξάδαληα φηη κε ηελ 

επίηεπμε πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

εληζρπζνχλ επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο· 

9. ζεκεηψλεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη πνπ νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ζεηξάο επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο, κεηαμχ άιισλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο 

γεηηνληθψλ ρσξψλ θαη θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ· εμαθνινπζεί σζηφζν λα αλεζπρεί γηα ην 

ρακειφ αξηζκφ ηειεζίδηθσλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δησθηηθψλ αξρψλ θαη αζηπλνκίαο θαη λα 

ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαπνκπή ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ζηε 

δηθαηνζχλε· δεηεί ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ ζηελ αζηπλνκία θαη ζηηο εηζαγγειηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο πξφζθαηεο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ εκπφξσλ λαξθσηηθψλ, 

επηζεκαίλεη σζηφζν, φηη ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί κείδνλ 

πξφβιεκα γηα ηελ Αιβαλία· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ςπρνηξφπσλ θαη λαξθσηηθψλ, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο δηεζλνχο θαη πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

δεηεί κηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δησθηηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηε 

δηαθίλεζε αλζξψπσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία θαη απνδεκίσζε ησλ 

ζπκάησλ θαζψο θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην αλαθξηηηθφ έξγν, ηηο δηψμεηο θαη ηηο 

θαηαδίθεο· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ φπισλ· 

10. ζεκεηψλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο απνζηνιήο παξαηεξεηψλ ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Γξαθείνπ Γεκνθξαηηθψλ Θεζκψλ θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (ODIHR) ηνπ ΟΑΔ ζρεηηθά κε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κεηά ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2015, θαηά ηηο νπνίεο νη δηεζλείο παξαηεξεηέο 

εληφπηζαλ ζεηξά παξαηππηψλ· ραηξεηίδεη ηε ζχζηαζε ad hoc θνηλνβνπιεπηηθήο 
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επηηξνπήο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη 

δεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ απηήο, κεηαμχ άιισλ ελφςεη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ησλ πξνζερψλ εθινγψλ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα 

ηε ελ γέλεη πνιηηηθνπνίεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

αληηκεησπίζνπλ, κεηαμχ άιισλ, δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα φπσο είλαη νη ακθηζβεηήζεηο 

ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, ε αλεμαξηεζία ησλ εθινγηθψλ επηηξνπψλ, ε δηαθάλεηα 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαζψο θαη ηα 

θαηαγγειιφκελα θξνχζκαηα εμαγνξάο ςήθσλ θαη εθθνβηζκνχ ςεθνθφξσλ θαη 

θαηάρξεζεο ησλ θξαηηθψλ πφξσλ θαη φια ηνχηα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία· επηζεκαίλεη φηη ε θεληξηθή 

εθινγηθή επηηξνπή (ΚΔΔ) νθείιεη λα εδξαηψζεη ζαθείο εζσηεξηθέο αξκνδηφηεηεο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θνκκάησλ θαη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ απινχο 

ηππηθνχο ειέγρνπο ησλ δειψζεσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα·  

11. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έγθξηζε θνηλνβνπιεπηηθνχ ςεθίζκαηνο γηα ηνλ 

ξφιν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή εμέιημε ηεο ρψξαο θαη δηαπηζηψλεη 

βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο· επηδνθηκάδεη ηελ έγθξηζε νδηθνχ 

ράξηε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηάζζεηαη ππέξ ηεο απξφζθνπηεο 

εθαξκνγήο ηνπ· ζπληζηά ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ ε δεκνθξαηία, ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαη 

ηεο κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· δεηεί απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο λα κεηψζνπλ ηε δηνηθεηηθή επηβάξπλζε γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ηε θνξνινγία θαη άιιεο ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη ηδησηηθέο δσξεέο· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο 

λα ελζαξξχλνπλ ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ επηηήξεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλεο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

έληαμεο ζηελ ΔΔ·  

12. πξνηξέπεη ζζελαξά ηελ θπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα ηνπο λένπο θαη λα επελδχζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα απμεζνχλ ε 

απαζρνιεζηκφηεηα θαη νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηδίσο γηα ηνπο λένπο· δίλεη 

έκθαζε ζηελ αλάγθε λα κεηαηξαπεί ε ηξέρνπζα «δηαξξνή εγθεθάισλ» ζε κηα 

«θπθινθνξία εγθεθάισλ», ε νπνία ζα πξνσζεί ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ζα 

πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ 

Αιβαλία· επηθξνηεί ηνλ ΗΡΑ γηα ηε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ· 

13. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

απνλνκή δηθαηνζχλεο γηα ηα ζχκαηα ησλ γεγνλφησλ ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2011· 

14. θαηαδηθάδεη ηελ θαθνκεηαρείξηζε πνπ πθίζηαληαη νη χπνπηνη πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε 

ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ηνλ ππεξπιεζπζκφ ζηηο θπιαθέο θαζψο θαη ηελ αλεπαξθή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηηο θαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα 

θξαηεηήξηα· 
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15. ππελζπκίδεη φηη νη ζεζκηθνί κεραληζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ παξακέλνπλ αλεπαξθείο· θαιεί ηηο αξρέο λα κεηαξξπζκίζνπλ ην ζχζηεκα ηεο 

δηθαηνζχλεο αλειίθσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα δηεζλή 

πξφηππα· δεηεί ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ην ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο γηα ηηο κνλάδεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ ζε ηνπηθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη νξηζκέλεο κνλάδεο πξνζηαζίαο 

ηνπ παηδηνχ αλαγθάζηεθαλ λα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ· θαιεί ηηο αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζε 

κνλάδεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ χπαηζξν·  

16. επηθξνηεί ην θιίκα αλεθηηθφηεηαο ζε δεηήκαηα ζξεζθείαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, ηελ 

νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηηο ζεηηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ην 

θξάηνο· θαιεί φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο λα εξγαζηνχλ 

απφ θνηλνχ γηα ηε δηαθχιαμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εηξήλεο· 

17. ππελζπκίδεη, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθά 

λνκνζεηηθά κέηξα θαη κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θαηά 

ησλ δηαθξίζεσλ· ζεκεηψλεη φηη νη Ρνκά θαη νη Σζηγγάλνη δνπλ ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 

θαη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη δηαθξίζεηο· επηδνθηκάδεη ηελ 

έγθξηζε ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο 2015-2020 γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ 

Ρνκά θαη ησλ Σζηγγάλσλ θαη γηα ηε ζπζηεκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηελ έληαμε ησλ Ρνκά· επηζεκαίλεη φηη ηα πνζνζηά παξαθνινχζεζεο θαη 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά Ρνκά, ε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ 

ηνπ δξφκνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά θαη ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηα 

πεξηζηαηηθά αλαγθαζηηθψλ εμψζεσλ ρσξίο δηθαίσκα πξνζθπγήο θαη ρσξίο παξνρή 

επαξθνχο ελαιιαθηηθήο ζηέγαζεο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αλεζπρεηηθφ 

πξφβιεκα· δεηεί λα επέιζνπλ βειηηψζεηο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ θαη ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα αλειίθνπο· ραηξεηίδεη ην ςήθηζκα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ ΛΟΑΓΜ· επηζεκαίλεη φηη ην Γεχηεξν Φεζηηβάι 

Τπεξεθάλεηαο (Pride) πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Σίξαλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 ρσξίο λα 

ζεκεησζνχλ ζνβαξά επεηζφδηα· ζπληζηά ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο 

δηεκθπιηθψλ θαη κεζνθπιηθψλ αηφκσλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία· θαιεί ηηο 

αξκφδηεο αξρέο λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο σο πξνο 

ηελ έληαμε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα γηα φιεο ηηο κεηνλφηεηεο ηεο ρψξαο, εληζρχνληαο, 

κεηαμχ άιισλ, ηνλ ξφιν ηεο Κξαηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Μεηνλφηεηεο·  

18. ζπληζηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ, ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ θαη 

ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κέζσ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εθινγηθνχ θψδηθα πνπ εγθξίζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 

θαη πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή πνζφζησζε βάζεη θχινπ ηεο ηάμεο ηνπ 50 % ζηνπο 

ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ γηα ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα· 

19. ζεκεηψλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ δελ έρεη αθφκε 

δηαζθαιηζηεί· δεηεί κεη' επηηάζεσο λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, 

απνθαηάζηαζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο θαη ε πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2020 γηα ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα· ηνλίδεη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ζα επεξεάζεη ζεηηθά 



 

RE\1091106EL.doc 9/11 PE579.857v01-00 

 EL 

ηηο εγρψξηεο θαη ηηο μέλεο επελδχζεηο· 

20. ππνγξακκίδεη εθ λένπ ηελ απνθαζηζηηθή ζεκαζία πνπ έρεη ε χπαξμε δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ πνπ δηέπνληαη απφ επαγγεικαηηζκφ, αλεμαξηεζία 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηα εθηεηακέλα θαηλφκελα 

απηνινγνθξηζίαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ, νη νπνίνη νξηζκέλεο θνξέο παξεκπνδίδνληαη 

πξαθηηθά ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ θαη δέρνληαη επηζέζεηο ή απεηιέο 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα πεξηζηαηηθά άκεζσλ παξεκβάζεσλ ζηελ 

εθδνηηθή απηνλνκία· εθθξάδεη επ’ απηνχ ηε δπζαξέζθεηά ηνπ δηφηη ην Βαιθαληθφ 

Πεξηθεξεηαθφ Γίθηπν Δξεπλψλ έρεη απεηιεζεί κε κήλπζε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε 

κεηά ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ην πνηληθφ παξειζφλ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπηθψλ εθινγψλ ηνπ 2015· δεηεί λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη δενληνινγηθψλ πξνηχπσλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ· 

δεηεί ηελ ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα· ηνλίδεη φηη 

απαηηείηαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηε δηαθήκηζε ηεο θπβέξλεζεο ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ επηπξφζζεηεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ηεο Αξρήο Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη ηεο δεκφζηαο 

ξαδηνηειεφξαζεο· εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο δεκφζηαο Αιβαληθήο 

Ραδηνηειεφξαζεο (RTSh)· θαιεί ηφζν ηελ θπβέξλεζε φζν θαη ηελ αληηπνιίηεπζε λα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο ξαδηνηειεφξαζεο θαη λα θαηαιήμνπλ 

ζε πξφζσπν θνηλήο απνδνρήο γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη· 

21. παξαηεξεί φηη ε Αιβαλία δελ είλαη απνιχησο έηνηκε γηα κία ιεηηνπξγνχζα αγνξά 

εξγαζίαο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ βειηησκέλε είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη 

γηα ηελ εθζηξαηεία ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηεο παξανηθνλνκίαο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία 

ηνπ, παξά ηελ ζεκεησζείζα αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, γηα ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο 

θαη δε ησλ λέσλ θαη ησλ καθξνρξφλησλ αλέξγσλ, πνζνζηά πνπ ππεξβαίλνπλ ην 50 % 

ηεο ζπλνιηθήο αλεξγίαο· δεηεί λα ππάξμεη κεγαιχηεξε επηκέιεηα ζην δήηεκα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ζηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο· ζπλερίδεη λα αλεζπρεί φζνλ αθνξά 

ηηο ζπλερείο θαη ζνβαξέο αδπλακίεο ζηνπο ηνκείο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο επηβνιήο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο, νη νπνίεο παξεκπνδίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο· παξνηξχλεη ηελ Αιβαλία λα αληηκεησπίζεη ζθαηξηθά 

ην πξφβιεκα ηεο κεγάιεο παξανηθνλνκίαο ηεο θαη ηεο ζπλαθνχο εθηεηακέλεο 

δηαθζνξάο κέζσ ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ· δεηεί 

κεη' επηηάζεσο λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ φζνλ αθνξά 

ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πάληα 

εθηεηακέλεο παξανηθνλνκίαο θαη γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζην πξφγξακκα 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο· δεηεί πεξηζζφηεξε 

ζηήξημε ησλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ· 

22. θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο λα ειέγμεη ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ε 

πεξηνρή ηνπ Αψνπ πνηακνχ, θαζψο θαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαη λα 

δηαθπιάμεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ πάξθσλ· ζπληζηά λα βειηησζεί 

ε πνηφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, νχησο ψζηε λα 
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κπνξνχλ λα ζπλππνινγίδνληαη ηα πξφηππα ηεο ΔΔ πνπ νξίδνπλ νη νδεγίεο γηα ηα πηελά 

θαη ηνπο νηθνηφπνπο θαη ε νδεγία πιαίζην γηα ηα χδαηα· ελζαξξχλεη ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Αιβαλίαο λα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα κέζσ ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο 

φζνλ αθνξά ζρεδηαδφκελα έξγα· 

23. θαιεί ηελ Αιβαλία λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη λα ιάβεη επηπξφζζεηα 

κέηξα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο θαη απνθνκηδήο 

ιπκάησλ θαη δε ησλ ζαιαζζίσλ απνβιήησλ· 

24. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εγθξίλεη θαη λα εθαξκφζεη κηα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ελέξγεηα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη ε Αιβαλία δελ θαηφξζσζε λα ππνβάιεη 

ζρέδην δξάζεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Κνηλφηεηα Δλέξγεηαο, κε 

απνηέιεζκα λα θηλεζεί δηαδηθαζία επί παξαβάζεη· εθθξάδεη επίζεο ηελ αλεζπρία ηνπ 

δηφηη ε Αιβαλία δελ ηήξεζε ηελ πξνζεζκία ηεο Κνηλφηεηαο Δλέξγεηαο γηα 

επζπγξάκκηζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο κε ηελ νδεγία ηνπ 2006 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο· παξνηξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα 

θαηαβάιεη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

λένπ λφκνπ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ· 

25. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ε Αιβαλία εμαθνινπζεί λα απνηειεί αμηφπηζην εηαίξν ζηελ 

πεξηνρή θαη ελεξγεηηθφ παξάγνληα πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο· ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο εμαζθάιηζεο ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

δσηηθή ζεκαζία· θξίλεη ζεηηθά ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε Αιβαλία ζην πιαίζην ησλ 

πξσηνβνπιηψλ πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πλφδσλ Κνξπθήο 

ησλ θξαηψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Βεξνιίλν ην 2014 

θαη ζηε Βηέλλε ην 2015· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν 

ηεο Αιβαλίαο ζε ζρέζε κε ην ζεκαηνιφγην δηαζπλδεζηκφηεηαο· θαιεί ηηο αξκφδηεο 

αξρέο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ πιήξε θαη ρσξίο ρξνλνηξηβέο εθαξκνγή εθείλσλ ησλ 

ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη επίσλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ 

θαηά ηε δηάζθεςε Κνξπθήο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ην 2015 ζηε Βηέλλε πξηλ απφ ηελ 

πξνζερή χλνδν Κνξπθήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2016 ζην Παξίζη·  

26. ραηξεηίδεη ηε ακεηαθίλεηε πνιηηηθή βνχιεζε ηεο ρψξαο λα βειηηψζεη ηε ζρέζε ηεο κε 

ηε εξβία θαη πξνηξέπεη ηελ Αιβαλία θαη ηε εξβία λα ιάβνπλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ησλ 

ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο· παξνηξχλεη ηνχησλ δνζέλησλ ηελ Αιβαλία λα ζπλερίζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Πεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο ησλ Νέσλ, 

κε έδξα ηα Σίξαλα θαη κε ξφιν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπκθηιίσζε 

ζηελ πεξηνρή θαη δε ηεο λενιαίαο· ζπληζηά ηελ επίζπεπζε ηεο θαηαζθεπήο ζεκαληηθψλ 

έξγσλ ππνδνκψλ, φπσο είλαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε θαη ν ζχγρξνλνο 

απηνθηλεηφδξνκνο κεηαμχ Σηξάλσλ θαη θνπίσλ, ζην πιαίζην ηνπ δηαδξφκνπ VIII· 

ζπγραίξεη ηελ Αιβαλία γηα ηελ πιήξε επζπγξάκκηζή ηεο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο 

ηεο ΚΔΠΠΑ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη γηα ηελ 

πξφζεζή ηεο λα ζπκβάιεη ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα βνήζεηαο θαη 

επαλεγθαηάζηαζεο γηα ηνπο πξφζθπγεο απφ ηε πξία· θαιεί κεη' επηηάζεσο ηελ 

θπβέξλεζε λα θαηαβάιεη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ κεγάιν 

αξηζκφ ησλ θαηαθαλψο αβάζηκσλ αηηήζεσλ παξνρήο αζχινπ πνπ θαηαηίζεληαη ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ 
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παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ζεσξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εμεηάζεη επίζεο ην ελδερφκελν αλάιεςεο 

πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο· 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο λα θαηαξηίζεη θνηλφ 

ελσζηαθφ θαηάινγν αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγήο θαη ηάζζεηαη ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο 

ηεο Αιβαλίαο ζε απηφλ· 

27. επηθξνηεί ηε δέζκεπζε ηεο Αιβαλίαο λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ θνληακεληαιηζκφ θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη λα πηνζεηήζεη ζπλαθείο ζηξαηεγηθέο θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 

αζθάιεηα· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ δηφηη ην επηθαηξνπνηεκέλν ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ βίαηνπ 

θνληακεληαιηζκνχ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη ε Αιβαλία, φπσο άιιεο ρψξεο, 

πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηζηξνθήο ησλ μέλσλ καρεηψλ, ηνπ ηζιακηθνχ 

θνληακεληαιηζκνχ θαη ηνπ βίαην εμηξεκηζκνχ· εθθξάδεη επ’ απηνχ ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ γηα ηα κέηξα πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε ηεο Αιβαλίαο πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ην 

ξεχκα ησλ επίδνμσλ μέλσλ καρεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πξνζρσξήζνπλ ζην ISIS ζην 

Ηξάθ θαη ηε πξία· ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπλερηδφκελε εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε ηεο ηζιακηθήο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ θαη κέζσ ηεο ζπζηξάηεπζεο ησλ νξγαλψζεσλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ, ζηελ απνηξνπή θαη 

παξεκπφδηζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ επίδνμσλ μέλσλ  καρεηψλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζηελ δηακφξθσζε εηδηθήο 

πξνζέγγηζεο, βαζηζκέλεο ζην θξάηνο δηθαίνπ, απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηηο 

ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ζηε ζπλεθηηθή δηθαζηηθή κεηαρείξηζε ησλ 

παξαβαηψλ· ζπληζηά επηπιένλ ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ επί ηνπ ζέκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ· 

εθηηκά φηη φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη κέζα·  

28.  εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη, ιφγσ ειιηπνχο δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ 

απφ πιεπξάο αιβαληθήο αληηπξνζσπείαο, δελ κπνξεί επί ηνπ παξφληνο λα δηεμαρζεί 

νπζηαζηηθφο δηάινγνο ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο θαη 

δηφηη δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εγθξηζεί θακία ζχζηαζε θαηά ηελ έλαηε ζπλεδξίαζή 

απηήο· απεπζχλεη έθθιεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο Δπηηξνπήο 

ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο ΔΔ-Αιβαλίαο πξνθεηκέλνπ απηή λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε 

δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο Αιβαλίαο ζηε ΔΔ· 

29. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο κειινληηθέο ηεο εθζέζεηο ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ην Πξνεληαμηαθφ Μέζν γηα ηελ Αιβαλία θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

θαη ηδίσο γηα ηελ πξνεληαμηαθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ δηάινγν κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· 

30. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηελ Κπβέξλεζε θαη ην Κνηλνβνχιην ηεο Αιβαλίαο. 


