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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 

glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014 ter Sveta za 

splošne zadeve z dne 16. decembra 2014, 

– ob upoštevanju mnenja Komisije o prošnji Albanije za članstvo v Evropski uniji z dne 

9. novembra 2010 in poročila Komisije z dne 4. junija 2014 o napredku Albanije v boju 

proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter pri reformi pravosodja 

(COM(2014)0331), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi v 

obdobju 2014–2015 z dne 8. oktobra 2014 (COM(2014)0700) in priloženega delovnega 

dokumenta služb Komisije z naslovom Poročilo o napredku Albanije za leto 2014 

SWD(2014)0304 ter okvirnega strateškega dokumenta za Albanijo (2014–2020), 

sprejetega 18. avgusta 2014, 

– ob upoštevanju resolucije albanskega parlamenta z dne 24. decembra 2014 o političnem 

dogovoru med vladajočo večino in opozicijo, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Albaniji, 

– ob upoštevanju dela stalnega poročevalca Odbora za zunanje zadeve za Albanijo Knuta 

Fleckensteina, 

– ob upoštevanju člena 123(2)Poslovnika, 

A. ker je Albanija v zadnjih nekaj letih dosegla impresiven napredek na svoji poti k 

pristopu k EU in je zato junija 2014 dobila status države kandidatke; ker izzivi ostajajo 

in se je treba z njimi spoprijeti hitro in učinkovito, da bi dosegli nadaljnji napredek na 

poti do članstva v EU; 



 

 

B. ker dosledno sprejemanje in učinkovito izvajanje trajnostnih reform o petih ključnih 

prednostnih nalogah služi demokratičnemu preoblikovanju Albanije in ji utira pot za 

začetek pogajanj za pristop k EU; ker je proces pristopa k EU postal gonilna sila za 

reforme v zvezi z EU v Albaniji in ker bosta na ta časovni načrt vplivala hitrost in 

kakovost takšnih reform; ker bi začetek pogajanj za pristop spodbudil nadaljnje 

reforme, saj bi ponudil oprijemljivo in verodostojno perspektivo EU; 

C. ker je pristop k EU vključujoč proces, ki pripada celotni državi in vsem njenim 

državljanom; ker je konstruktiven in trajnosten politični dialog o reformah v zvezi z EU, 

ki poteka v duhu sodelovanja in kompromisa med glavnimi političnimi silami, bistven 

za nadaljnji napredek v procesu pristopa k EU; ker ima proces povezovanja z EU 

politično soglasje in široko javno podporo; ker je uspeh agende reform močno odvisen 

od obstoja demokratičnega političnega okolja; 

D. ker ima Evropski parlament pomembno vlogo pri prizadevanjih za vzpostavitev 

zdravega političnega ozračja v državi; 

E. ker je EU postavila pravno državo v osrčje procesa širitve; ker je oprijemljiv napredek 

pri neodvisnosti sodstva in v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu bistven 

za napredovanje pri procesu povezovanja z EU; ker je močna politična podpora 

ključnega pomena za napredek na teh področjih; 

F. ker je treba narediti pomembne korake pri reformiranju in izvajanju reform sodnega 

sistema; ker boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu kljub doseženemu 

napredku ostaja resen izziv; ker je še vedno treba zagotoviti svobodo izražanja in 

neodvisnost medijev; 

G. ker je strokovna, učinkovita in na dosežkih temelječa javna uprava temelj procesa 

povezovanja za vsako državo, ki želi postati članica EU; 

H. ker so odnosi Albanije z njenimi sosedami konstruktivni, njena usklajenost z zunanjo 

politiko EU pa zgledna; 

1. izreka pohvalo Albaniji za pridobitev statusa države kandidatke; poudarja, da bi to 

morala obravnavati kot spodbudo za nadaljnjo okrepitev reformnih prizadevanj; izraža 

stalno podporo procesu povezovanja Albanije z EU; meni, da so za obravnavo izzivov 

uspešnega utrjevanja demokratičnega preoblikovanja in izvajanja reform v zvezi z EU 

potrebni konkretni ukrepi in trajna politična zavezanost njihovemu izvajanju; spodbuja 

Albanijo, naj doseže prepričljive rezultate pri takšnih reformah; 

2. meni, da je bistveno vzdrževati in podpirati pristno politično sodelovanje med vsemi 

političnimi strankami, kar vključuje pošteno tekmovanje za boljše politične ideje in 

zamisli, in si prizadevati za demokratično politično kulturo, ki bo temeljila na 

razumevanju tega, da se demokratični politični procesi gradijo na dialogu ter zmožnosti 

doseganja in sprejemanja kompromisov; je prepričan, da bo to povečalo zaupanje 

državljanov v politične institucije; poziva vladajočo koalicijo, naj olajša uveljavljanje 

pravice opozicije do demokratičnega nadzora, in poziva opozicijo, naj to pravico 

uveljavlja v celoti in odgovorno; 

3. pozdravlja ustanovitev skupnih delovnih skupin v okviru dialoga na visoki ravni o 

ključnih prednostnih nalogah, katerih namen je oblikovati celovito platformo za 



 

 

nemoteno zagotavljanje reform in spremljati napredek petih ključnih prednostnih nalog, 

zlasti pri reformi javne uprave, okrepitvi pravosodja, boju proti korupciji in 

organiziranemu kriminalu ter okrepitvi varstva človekovih pravic; spodbuja oblasti, naj 

okrepijo svoje delo pri teh prednostnih nalogah in pokažejo prepričljive rezultate pri 

njihovem izvajanju; 

4. poziva k takojšnji vzpostavitvi vključujočega nacionalnega sveta za evropsko 

povezovanje, ki bo vključeval tudi predstavnike civilne družbe in neodvisnih institucij, 

da se zagotovi široko nacionalno soglasje o reformah v zvezi z EU in v procesu pristopa 

k EU; poziva pristojne organe, naj celostno in pravočasno obveščajo deležnike in širšo 

javnost o poteku procesa integracije EU; 

5. poudarja vlogo parlamenta kot ključne demokratične institucije in zato poziva k 

okrepitvi njegove nadzorne vloge in zagotovitvi bolj institucionaliziranega procesa 

posvetovanja glede priprave zakonodaje; v zvezi s tem pozdravlja, da je bil 5. marca 

2015 sprejet spremenjen zakon o vlogi parlamenta v procesu evropskega vključevanja 

Albanije, pa tudi sporazumno resolucijo parlamenta z dne 24. decembra 2014, v kateri 

je bil sprejet dogovor, da se bo opozicija vrnila k parlamentarnemu delu, vladajoča 

večina pa bo pri pomembnih reformah iskala soglasje z opozicijo, da se bodo spoštovale 

odločitve ustavnega sodišča in da se bo obravnavalo vprašanje oseb s kazensko 

evidenco, ki opravljajo ali kandidirajo za javne funkcije; poziva k primernemu in 

pravočasnemu izvajanju te resolucije na konstruktiven način; poziva vse politične 

stranke, naj izboljšajo doseganje demokratičnega soglasja, ki je bistvenega pomena za 

napredek pri procesu pristopa; meni, da je pomembno, da albanska civilna družba, 

mediji in državljani od svojih voditeljev zahtevajo odgovornost za konkretne politične 

rezultate; 

6. je zaskrbljen zaradi nepretrgane in stalne politične razdvojenosti v Albaniji, ki bi lahko 

ogrozila nadaljnja prizadevanja za povezovanje z EU; opominja vladajočo koalicijo in 

opozicijo na njuno deljeno odgovornost do državljanov za trajnosten, konstruktiven in 

vključujoč politični dialog, ki omogoča sprejetje in izvajanje bistvenih reform; poziva 

vladajočo večino in opozicijo, naj si dodatno prizadevata za vzpostavitev pristnega 

političnega dialoga in naj konstruktivno sodelujeta; 

7. poudarja, da je strokovna javna uprava bistvena za uspešno izvajanje vseh drugih 

reform; zato pozdravlja, da se je začel izvajati zakon o javni službi, in poziva k 

primernemu izvajanju tega zakona, da bi okrepili upravne zmogljivosti, depolitizirali 

javno upravo in se borili proti korupciji v javni službi, okrepili imenovanja, 

napredovanja in odpuščanja na podlagi zaslug, povečali učinkovitost, preglednost, 

odgovornost, strokovnost in finančno vzdržnost javne službe ter izboljšali dobro 

upravljanje na vseh ravneh; poziva h krepitvi upravljanja človeških virov, 

ocenjevalnemu sistemu za javne uslužbence in neodvisnemu spremljanju izvajanja 

zakonodaje o javni službi; spodbuja dokončanje celovite strategije za reformo javne 

uprave in nadaljnje spodbujanje depolarizacije in znanja o pravu EU in postopkih 

odločanja; poudarja, da je treba okrepiti javno integriteto, izboljšati javne storitve in 

učinkoviteje upravljati z javnimi viri; poziva k izboljšanju javnega dostopa do storitev 

in informacij; v zvezi s tem pozdravlja novi zakon o dostopu do informacij; poziva k 

okrepitvi institucije varuha človekovih pravic s primernimi nadaljnjimi ukrepi v zvezi z 

njenimi ugotovitvami in priporočili; 

8. poudarja, da je treba odpraviti razdrobljen sistem lokalnih vlad in vzpostaviti delujoč 



 

 

sistem lokalnega upravljanja, ki se bo lahko z učinkovitim zagotavljanjem javnih 

storitev odzval na potrebe državljanov; poziva h krepitvi upravne zmogljivosti lokalnih 

vlad, da bodo lahko izvrševale svoje pristojnosti in izvajale zakonodajo na finančno 

vzdržen način; poziva k uveljavljanju preglednosti, učinkovitosti in vključevanja 

lokalnih vlad; je seznanjen s sodbo ustavnega sodišča o pravnih izzivih reforme upravne 

in ozemeljske razdelitve države;  

9. poudarja pomen prihajajočih lokalnih volitev in poziva pristojne oblasti, naj izvedejo 

priporočila urada ODIHR in osrednje volilne komisije; poziva k okrepitvi neodvisnosti 

in zmogljivosti volilnih organov; 

10. poudarja, da je treba okrepiti pravno državo in reformirati sodstvo, da bi spodbudili 

zaupanje državljanov in poslovne skupnosti v sodni sistem; pozdravlja, da je Albanija 

zavezana pravosodnim reformam, vendar še vedno obžaluje trajne pomanjkljivosti v 

delovanju pravosodnega sistema, kot so politizacija in omejena odgovornost, visoka 

stopnja korupcije, nezadostna sredstva in sodni zaostanki; ponavlja, da si je treba še 

naprej močno prizadevati, da se zagotovi neodvisnost, učinkovitost in uspešnost 

pravosodja, ter izboljšati imenovanje in napredovanje ter disciplinski sistem za sodnike, 

tožilce in odvetnike; poziva oblasti, naj reforme opravijo v konstruktivnem sodelovanju 

z vsemi deležniki, vključno z ustreznimi organizacijami civilne družbe, in s 

sodelovanjem z Beneško komisijo, tako da pripravijo in izvedejo dolgoročno strategijo 

reforme pravosodja; 

11. opominja na resolucijo albanskega parlamenta iz novembra 2013 o evropskem 

povezovanju Albanije, v kateri je ta podprl številne pomembne ukrepe, zlasti v zvezi s 

pravno državo; poudarja pomen globokega spoštovanja pravne države ter neodvisnosti 

in preglednosti pravosodnih institucij, kot je visoki sodni svet; poudarja, da treba v 

zvezi s tem upoštevati odločitve ustavnega sodišča; poziva pristojne organe, naj 

spodbudijo integriteto in neodvisnost ključnih demokratičnih institucij ter depolitizacijo 

pravosodja; poziva pristojne organe, naj brez nepotrebnega odlašanja nadaljujejo z 

zagotavljanjem pravice žrtvam dogodkov z dne 21. januarja 2011; 

12. opozarja na neustrezno stanje pravosodnega sistema za obravnavo mladoletnikov; 

poziva pristojne organe, naj predložijo načrte za izboljšanje razmer; 

13. je zaskrbljen, da korupcija, tudi v pravosodnem sistemu, ostaja resna težava; poziva 

Albanijo, naj močno okrepi svoja prizadevanja v boju proti korupciji na vseh ravneh in 

naj okrepi zakonodajni okvir, institucionalno zmogljivost ter medinstitucionalno 

izmenjavo informacij in sodelovanje; pozdravlja imenovanje nacionalnega 

koordinatorja za boj proti korupciji, ki bo usklajeval prizadevanja in spremljal izvajanje 

na osrednji ravni, ter poziva k sprejetju celovite in stroge strategije in akcijskih načrtov 

proti korupciji za obdobje 2014–2020; ponavlja, da je treba razviti trdnejši 

protikorupcijski okvir, ki bi moral vključevati širok nabor institucij; pozitivno ocenjuje 

ukrepe za povečanje preglednosti, vključno z objavo prijav premoženjskega stanja 

visokih uradnikov ter vzpostavitvijo kontaktnih točk za boj proti korupciji v vseh 

resornih ministrstvih; 

14. ponavlja, da je treba doseči prepričljive rezultate pri preiskovanju, pregonu in obsodbi 

na vseh ravneh, tudi v primerih korupcije na visoki ravni; meni, da je bistveno izboljšati 

učinkovitost preiskav ter zagotoviti zadostna sredstva, usposabljanje in specializirano 

osebje v boju proti korupciji, zlasti na področjih javnih naročil, zdravstva, obdavčitve, 



 

 

izobraževanja, policije, carine in lokalne uprave; spodbuja sodelovanje in nadzorno 

vlogo organizacij civilne družbe v boju proti korupciji; poziva k sistematični uporabi 

odvzema premoženja nezakonitega izvora in obsodb zaradi pranja denarja ter k 

sistematični uporabi finančnih preiskav; poziva pristojne organe, naj okrepijo veljavno 

zakonodajo o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti; 

15. je zaskrbljen, da je kljub pozitivnemu trendu v boju proti organiziranemu kriminalu, 

zlasti v boju proti trgovanju z mamili in njihovi proizvodnji, ta boj še vedno pomemben 

izziv; ob upoštevanju uspeha nedavnih policijskih operacij poziva Albanijo, naj razvije 

celovit strateški pristop in sprejme ukrepe, s katerimi bi odpravila ovire za večjo 

učinkovitost preiskav, da bi dosegli rezultate pri preiskavah, pregonih in obsodbah na 

vseh področjih in na vseh ravneh; spodbuja okrepitev usklajevanja znotraj agencij, tudi 

na lokalni ravni, ter regionalno in mednarodno policijsko in pravosodno sodelovanje; 

priporoča okrepitev sodelovanja v boju proti trgovini z mamili s partnerskimi 

agencijami na Zahodnem Balkanu in s službami držav članic EU; 

16. izreka pohvalo prizadevanjem v boju proti trgovini z ljudmi, ki ostaja resen izziv; 

poziva pristojne organe, naj razvijejo celovit pristop, usmerjen k žrtvam, da bi izboljšali 

medinstitucionalno usklajevanje in izgradili zmogljivosti tožilcev, sodnikov in policije; 

ponovno izpostavlja potrebo po stalnem specializiranem skupnem usposabljanju, ki se 

ga bodo udeležili tožilci, sodniki in policisti; pozdravlja sodelovanje med albansko 

policijo in tožilstvi iz držav članic EU, ki je obrodilo dobre rezultate; 

17. izreka pohvalo varuhu človekovih pravic za njegovo delo pri spodbujanju spoštovanja 

človekovih pravic, odprtost do ranljivih skupin in sodelovanje z organizacijami civilne 

družbe; obžaluje dejstvo, da se o letnem in posebnih poročilih varuha človekovih pravic 

v parlamentu ni razpravljalo ter zato ne morejo biti objavljena in niso javno priznana; 

poziva vlado in parlament, naj okrepita neodvisnost, učinkovitost in uspešnost institucij 

za človekove pravice, izboljšata sodelovanje z uradom varuha človekovih pravic ter ga 

še naprej politično in finančno podpirata; 

18. poudarja varnostne pomisleke zaradi vračanja tujih borcev; pozdravlja ukrepe za 

preprečevanje radikalizacije in za obravnavo pojava tujih borcev; poudarja, da je treba 

izvajati strategijo in akcijski načrt za boj proti terorizmu; pozdravlja povečanje števila 

osebja v protiteroristični enoti policije in spodbuja okrepitev regionalnega sodelovanja v 

boju proti terorizmu; pozdravlja nov operativni sporazum, podpisan z Europolom, in 

poziva k njegovemu takojšnjemu izvajanju; 

19. poudarja, da je treba okrepiti udeležbo državljanov v javnem življenju ter pri 

načrtovanju in oblikovanju politik, pa tudi v procesu evropskega povezovanja, da bi 

spodbudili široko nacionalno soglasje o reformah in o procesu pristopa k EU; priporoča 

nadaljnji razvoj mehanizmov posvetovanja s civilno družbo in lokalnimi skupnostmi ter 

med njimi; je zaskrbljen, da bi lahko politiziranje organizacij civilne družbe oslabilo 

njihovo morebitno vlogo pri krepitvi kulture demokracije; 

20. izreka pohvalo verskemu sožitju in vzdušju verske strpnosti ter na splošno dobrim 

medetničnim odnosom v državi; poziva pristojne oblasti, naj si še naprej prizadevajo za 

razmere, ki bodo spodbujale vključevanje in strpnost do vseh manjšin v državi; poziva 

vlado, naj po širokem procesu posvetovanja sprejme celovito zakonodajo o manjšinah, 

da bi odpravila obstoječe pravne vrzeli, v skladu s priporočili svetovalnega odbora 

okvirne konvencije Sveta Evrope o narodnih manjšinah, in naj učinkovito izvede zakon 



 

 

o varstvu pred diskriminacijo ter vzpostavi trdno sodno prakso proti diskriminaciji; 

izreka pohvalo prispevku komisarja za varstvo pred diskriminacijo k boju proti 

diskriminaciji, tudi diskriminaciji na podlagi spola, zlasti pri zaposlovanju, 

izobraževanju in dostopu do socialnih storitev; spodbuja nadaljnje ukrepe za izboljšanje 

življenjskih pogojev Romov z izboljšanjem njihovega dostopa do registriranja, 

stanovanj, izobraževanja, trga dela ter storitev socialnega in zdravstvenega varstva; 

poudarja, da je treba življenjske pogoje Romov izboljšati tudi z boljšim usklajevanjem 

med centralno in lokalnimi vladami ter s sodelovanjem med ministrstvi; 

21. pozdravlja ustanovitev nacionalnega sveta za enakost spolov in imenovanje 

koordinatorjev za vprašanja v zvezi s spolom v vseh resornih ministrstvih; poziva k 

nadaljnjim ukrepom za obravnavo nasilja v družini, primerov nezadostnega dostopa 

žensk do sodstva in diskriminacije na podlagi spola pri zaposlovanju; pozdravlja 

vključitev skupnosti LGBTI v strategijo o družbeni vključenosti 2015–2020, 

ustanovitev delovne skupine o pravicah LGBTI v okviru ministrstva za socialne zadeve 

in odprtje prvega stanovanjskega zatočišča za osebe LGBTI; pozdravlja spremembe 

kazenskega zakonika, s kaznuje kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor na 

podlagi spolne usmerjenosti in identitete; 

22. nadalje poziva vlado, naj pripravi zakon o priznanju spolov ter zagotovi, da bodo pogoji 

za priznanje spolov izpolnjevali standarde iz priporočila CM/Rec(2010) odbora 

ministrov Sveta Evrope državam članicam o ukrepih za boj proti diskriminaciji na 

podlagi spolne usmerjenosti ali identitete; meni, da bodo pravice oseb LGBTI z večjo 

gotovostjo zaščitene, če jim bo zagotovljen dostop do pravnega instituta, denimo 

sobivanja, registrirane partnerske skupnosti ali zakonske zveze, ter spodbuja albanske 

oblasti, naj preučijo te možnosti; 

23. poziva albanske oblasti, naj se odzovejo na zahtevo Združenih narodov in priporočila 

varuha človekovih pravic in naj ustvarijo enotno in zanesljivo bazo podatkov, aktivirajo 

usklajevalni svet za boj proti krvnemu maščevanju, ki je bil ustanovljen leta 2005, in 

oblikujejo akcijski načrt, osredotočen na vidike pravne države v boju proti krvnemu 

maščevanju; 

24. poudarja izjemen pomen strokovnih, neodvisnih ter raznolikih javnih radiotelevizij in 

zasebnih medijev, saj so steber demokracije; je zaskrbljen zaradi pomanjkanja prave 

medijske neodvisnosti in slabe preglednosti pri lastništvu in financiranju medijev; 

spodbuja Albanijo, naj zagotovi svobodno delovno okolje za novinarje; poudarja, da so 

potrebna nadaljnja prizadevanja za zagotovitev popolne neodvisnosti regulativnega 

organa za medije in javne radiotelevizije; je zaskrbljen zaradi pomanjkanja preglednosti 

pri lastništvu in financiranju medijev, polarizacije medijev in samocenzure; poziva k 

okrepitvi strokovnih in etičnih standardov novinarjev; poziva k ustreznemu izvajanju 

zakonodaje o razžalitvi; je seznanjen s tem, da je opozicija podvomila v izvolitev 

novega predsednika in članov uprave urada za avdiovizualne medije; spodbuja vlado, 

naj mu zagotovi neodvisnost in podporo, da bo lahko organ začel izvajati svoje naloge v 

celoti, tudi kar zadeva omogočanje procesa digitalnega prehoda in učinkovito izvajanje 

zakona o avdiovizualnih medijih; 

25. pozdravlja izboljšanje poslovnega ozračja in prizadevanje za vzpostavitev delujočega 

tržnega gospodarstva, vendar poziva vlado, naj še naprej odpravlja pomanjkljivosti pri 

uveljavljanju pogodb in pravni državi ter obravnava obsežno sivo ekonomijo; poziva k 

nadaljnjim reformam, da bi se zmogli spoprijeti s konkurenčnim pritiskom na skupnem 



 

 

evropskem trgu; poziva vlado, naj okrepi varstvo lastniških pravic in pospeši 

vzpostavitev trajnostne in skladne politike legalizacije premoženja, vračila zemlje in 

odškodnin; poudarja pomen ustvarjanja ugodnih pogojev za razvoj zasebnega sektorja 

in neposredne tuje naložbe; 

26. poudarja potrebo po izboljšanju izobraževanja in usposabljanja, da bi obravnavali 

problem neustreznih spretnosti in izboljšali zaposljivost, zlasti med mladimi; poziva 

Komisijo, naj tesno sodeluje z vlado, da bi odpravila pomanjkljivosti pri pogojih na trgu 

dela, vključno z vedno večjo brezposelnostjo, in zagotovila rešitve v skladu s strategijo 

Evropa 2020; pozdravlja okvirni strateški dokument za Albanijo za obdobje 2014–2020, 

v katerem se priznava, da je za politike izobraževanja in zaposlovanja ter socialne 

politike potrebna podpora iz instrumenta za predpristopno pomoč; 

27. poziva pristojne oblasti, naj pripravijo nacionalno strategijo za energijo s posebnim 

poudarkom na obnovljivih virih energije in energetski varnosti, vključno z 

diverzifikacijo virov energije; meni, da bi morala Albanija več vlagati v projekte 

obnovljivih virov energije in sorodno infrastrukturo; poziva Albanijo, naj premisli o 

ekološkem vplivu projektov hidroelektrarn na nacionalno naravno dediščino; poziva k 

izpolnjevanju okvirne direktive EU o vodah, katere cilj je doseči dobro ekološko in 

kemično stanje vseh naravnih površinskih vodnih teles; 

28. poziva albanske oblasti, naj razvijejo celovite načrte za upravljanje obstoječih 

nacionalnih parkov v skladu s smernicami o kakovosti in upravljanju zaščitenih območij 

kategorije II Svetovne komisije za zavarovana območja v okviru Mednarodne zveze za 

ohranjanje narave in naravnih virov; poziva oblasti, naj opustijo vse razvojne načrte, ki 

bi ogrozili mrežo zaščitenih območij države, in poziva k opustitvi načrtov za gradnjo 

majhnih in velikih hidroelektrarn, zlasti v vseh nacionalnih parkih; zahteva zlasti 

ponovni razmislek o načrtih za gradnjo hidroelektrarn na reki Vjosi in njenih pritokih, 

saj bi ti projekti ogrozili enega od zadnjih obsežnih, nedotaknjenih in skoraj naravnih 

rečnih ekosistemov v Evropi; 

29. pozdravlja nadaljnjo konstruktivno in proaktivno držo Albanije v regionalnem in 

dvostranskem sodelovanju; pozdravlja njeno ključno vlogo pri krepitvi regionalne 

stabilnosti; izreka pohvalo politični volji za izboljšanje odnosov s Srbijo; spodbuja 

Albanijo in Srbijo, naj sprejmeta nadaljnje ukrepe, v izjavah pa spodbujata regionalno 

stabilnost in sodelovanje ter dobre sosedske odnose; je zaskrbljen zaradi izjav 

albanskega predsednika vlade, v katerih je ugibal o združitvi Albancev iz Albanije in 

Kosova; spodbuja Albanijo, naj ohrani svojo konstruktivno držo v regiji in z ostalimi 

državami Zahodnega Balkana izmenja znanje in izkušnje, pridobljene med postopkom 

njihove pridružitve k EU, da bi okrepila sodelovanje in dodatno stabilizirala regijo; 

pozdravlja popolno usklajenost Albanije z zunanjepolitičnimi stališči EU, vključno z 

omejevalnimi ukrepi v zvezi z Rusijo, in njeno sodelovanje v operacijah SVOP za 

krizno upravljanje; je seznanjen z njenimi ambicijami kot trenutno predsedujoče 

Procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi, da bi dodatno spodbudila dialog med 

sodelujočimi državami; poziva Albanijo, naj dejavno sodeluje pri izvajanju jadransko-

jonske strategije Evropske unije; 

30. poziva k okrepitvi medparlamentarnega sodelovanja med Evropskim parlamentom in 

Albanijo; priporoča, da se v največji možni meri harmonizira prihodnji časovni 

razpored sestankov stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-

Albanija ter dialoga na visoki ravni o ključnih prednostnih nalogah, da bi okrepili 



 

 

parlamentarni nadzor nad procesom pristopa k EU; 

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 

parlamentu Albanije. 

 

 


