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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska 

gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, 

å andra sidan, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte 

i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på 

västra Balkan, 

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 26–27 juni 2014 om att bevilja 

Albanien status som kandidatland för EU-medlemskap samt av rådets slutsatser av den 

15 december 2015, 

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser av den 13 december 2016, 

– med beaktande av det åttonde mötet i stabiliserings- och associeringsrådet mellan 

Albanien och EU den 8 september 2016 i Bryssel, 

– med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det toppmöte om 

västra Balkan som hölls i Wien den 4 juli 2016 samt av rekommendationerna från det 

civila samhällets organisationer till toppmötet i Paris 2016, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2016 

2016 års meddelande om EU:s utvidgningsstrategi (COM(2016)0715), åtföljt av 

arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Albania 2016 Report 

(SWD(2016)0364), 

– med beaktande av de gemensamma slutsatser från den sjätte högnivådialogen om de 

centrala prioriteringarna som antogs i Tirana den 30 mars 2016, 

– med beaktande av de slutliga rapporterna från OSSE och ODIHR om 

parlamentsvalet 2013 och de lokala valen 2015, 

– med beaktande av OSSE:s rapport Monitoring of Administrative Trials (övervakning av 

administrativa rättegångar) 2015, 



 

 

– med beaktande av förklaringen och rekommendationerna från det elfte mötet i den 

parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Albanien, vilket 

hölls i Bryssel den 7–8 november 2016, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Albanien, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0023/2017), och av 

följande skäl: 

A. Albanien har gjort framsteg i riktning mot uppfyllandet av de politiska kriterierna för 

medlemskap och stadiga framsteg med de fem nyckelprioriteringarna för inledandet av 

anslutningsförhandlingar. Nu måste bland annat paketet för reform av rättsväsendet, 

valreformen och den så kallade avkriminaliseringslagen absolut fortsätta att genomföras 

för att medborgarna ska få ökat förtroende för sina offentliga institutioner och politiska 

företrädare. 

B. Det finns fortfarande utmaningar som behöver bemötas snabbt och effektivt i en anda av 

dialog, samarbete och kompromiss mellan regeringen och oppositionen för att Albanien 

ska kunna göra ytterligare framsteg på sin väg mot EU-anslutning. 

C. En konstruktiv och uthållig politisk dialog om EU-relaterade reformer mellan de 

politiska krafterna är avgörande för ytterligare framsteg på vägen mot EU-anslutning. 

D. Det finns en politisk enighet om och ett brett allmänt stöd för processen för anslutning 

till EU i Albanien. 

E. Anslutningsförhandlingar ger ett kraftigt incitament till att det antas och genomförs 

reformer med anknytning till anslutningen. 

F. Reformen av rättsväsendet spelar fortfarande en nyckelroll för att Albanien ska komma 

framåt på sin väg mot anslutning till EU. 

G. President- och parlamentsval kommer att hållas i Albanien under 2017. 

H. Skyddet av religionsfriheten, kulturarvet, minoriteternas rättigheter och 

egendomsförvaltning är några av Europeiska unionens grundläggande värden. 

I. EU har framhållit behovet att stärka den ekonomiska styrningen, rättsstaten och den 

offentliga förvaltningens kapacitet i alla länder på västra Balkan. 

J. De albanska myndigheterna ställer sig positivt till regionalt samarbete för att främja 

infrastrukturutveckling, åtgärder mot terrorism, samt handel och rörlighet för ungdomar. 

1. Europaparlamentet välkomnar Albaniens fortsatta framsteg med EU-relaterade 

reformer, framför allt att man i juli 2016 i samförstånd antagit konstitutionsändringar 

som banar väg för en djupgående och heltäckande reform av rättsväsendet. Parlamentet 

betonar att det, med tanke på ytterligare framsteg för processen med anslutning till EU, 

inte räcker med att reformer beträffande de fem nyckelprioriteringarna antas 

konsekvent, utan att de också måste genomföras fullständigt och i rätt tid, och att det 

dessutom behövs ett fortsatt politiskt engagemang till förmån för dem. Parlamentet 



 

 

uppmuntrar Albanien att åstadkomma konkreta resultat med avseende på sådana 

reformer. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rekommendation om att inleda 

anslutningsförhandlingar med Albanien. Parlamentet uttalar sitt fulla stöd för 

Albaniens EU-anslutning och vill, av omsorg om att reformarbetet inte ska stanna av, att 

anslutningsförhandlingarna ska inledas så fort som det gjorts trovärdiga och varaktiga 

framsteg med genomförandet av den heltäckande reformen av rättsväsendet och i 

kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Parlamentet förväntar sig att 

Albanien ska befästa de framsteg som gjorts och fortsätta att förverkliga alla 

nyckelprioriteringar i samma takt som hittills. 

3. Europaparlamentet upprepar att en konstruktiv dialog, ett varaktigt politiskt samarbete, 

ömsesidigt förtroende och kompromissvilja är utslagsgivande för att reformerna ska ha 

framgång och för hela processen med anslutning till EU. Parlamentet välkomnar i detta 

avseende att det antagits lagstiftning om att personer med brottsligt förflutet inte får 

inneha offentliga ämbeten. Parlamentet uppmanar alla politiska partier att göra 

ytterligare ansträngningar för att få till stånd en genuin politisk dialog och ett 

konstruktivt samarbete. 

4. Europaparlamentet lovordar antagandet i samförstånd av de konstitutionsändringar som 

behövs för reformen av rättsväsendet samt antagandet av lagarna om den institutionella 

omorganiseringen av rättsväsendet, åklagarmyndigheterna och författningsdomstolen. 

Parlamentet vill att alla relevanta åtföljande lagar och andra författningar, framför allt 

lagen om omprövning av domare, åklagare och juridiska rådgivare som ett viktigt 

redskap för korruptionsbekämpning i Albanien, ska antas och genomföras snabbt, vilket 

också gäller det paket av lagförslag som behövs för att reformen av rättsväsendet ska 

kunna genomföras. Parlamentet noterar författningsdomstolens avgörande i frågan om 

huruvida lagen om prövning är förenlig med konstitutionen, efter ett positivt yttrande 

från Venedigkommissionen. Parlamentet upprepar att Albaniens invånare har som ett 

huvudkrav för att de ska få tillbaka förtroendet för sina politiska företrädare och 

offentliga institutioner att det görs en heltäckande reform av rättsväsendet, och att 

frågan om hur trovärdigt och effektivt reformarbetet överlag ska bli, också när det gäller 

kampen mot korruption och organiserad brottslighet, beror på hur man lyckas med 

prövningsprocessen och genomförandet av reformen av rättsväsendet. Parlamentet 

erinrar om att det med tanke på kampen mot korruption är ytterst viktigt att en sådan 

reform antas och genomförs, och att detta också är väsentligt för att rättsstaten ska rota 

sig och för att grundläggande rättigheter bättre ska förverkligas i landet, även för att alla 

medborgare ska få ökat förtroende för rättsväsendet. 

5. Europaparlamentet välkomnar den nya strategin för reform av rättsväsendet för 

2017−2020 och dess handlingsplan, som syftar till större professionalism, effektivitet 

och oberoende för rättssystemet, inklusive domstolsväsendet, tillsammans med 

omprövningen av alla jurister, liksom de utökade budgetmedlen för genomförandet. 

Parlamentet beklagar att rättskipningen fortsätter att vara långsam och ineffektiv. 

Parlamentet konstaterar bristen på framsteg med att tillsätta lediga tjänster vid landets 

högsta domstol och förvaltningsdomstolar, och med att effektivt använda det enhetliga 

ärendehanteringssystemet. Parlamentet efterlyser ytterligare åtgärder mot alla brister 

i rättsväsendets funktion, såsom att det inte är oberoende, vare sig av politiskt inflytande 

eller av de andra grenarna av makten, att rättvisan är selektiv, ansvarsskyldigheten 

begränsad, övervakningsmekanismerna ineffektiva och korruption förekommer, liksom 



 

 

att rättsliga förfaranden och verkställandet av dem överlag tar lång tid. Parlamentet 

beklagar ingripanden från politiskt håll i utredningar och rättsfall och yrkar därför på att 

rättsväsendets faktiska oberoende ska stärkas. Parlamentet efterlyser ytterligare 

engagemang på det förvaltningsrättsliga området genom att man tar upp sådana frågor 

som faktisk tillgång till domstolar, och anslår medel för att domstolarna ska kunna 

arbeta effektivt. Parlamentet upprepar att en reform av det straffrättsliga systemet bör 

syfta till att ställa förövare till svars och främja rehabilitering och återanpassning av 

dem, samtidigt som man säkerställer skyddet av rättigheterna för brottsoffer och vittnen 

till brott. 

6. Europaparlamentet uppmanar den parlamentariska ad hoc-kommittén för valreform att 

skyndsamt slutföra sin översyn av vallagen och att samtidigt vidta åtgärder med 

anledning av alla tidigare rekommendationer från OSSE och ODIHR och stärka insynen 

i finansieringen av partier samt valprocessens integritet. Parlamentet uppmanar de 

behöriga myndigheterna att se till att genomförandet sker i god tid före det kommande 

parlamentsvalet i juni 2017 och att säkra valadministrationens oberoende och opolitiska 

karaktär. Parlamentet erinrar om att alla politiska partier ansvarar för att demokratiska 

val förrättas i överensstämmelse med internationella normer. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att uppmuntra organisationer i det civila samhället att aktivt delta i 

översynen av hela valprocessen. Parlamentet påminner om att fria och rättvisa val är 

avgörande för fortsatta framsteg med EU-integrationsprocessen. Parlamentet betonar att 

farhågorna om finansieringen av politiska partier behöver åtgärdas och att det behövs ett 

ansvarskännande granskningssystem. 

7. Europaparlamentet uppmanar Albaniens politiska partier att både till anda och till 

bokstav följa lagen om att personer med brottsligt förflutet inte får inneha offentliga 

ämbeten när de upprättar sina kandidatlistor inför de kommande valen. Parlamentet 

yrkar på ett fullständigt genomförande av denna lag. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar Albaniens myndigheter att vidta åtgärder för att det ska 

gå lättare för utlandsbosatta albanska medborgare att rösta utomlands i albanska val. 

9. Europaparlamentet välkomnar att parlamentet börjat bedriva sin verksamhet med ökad 

insyn och mera plats för alla, men efterlyser en förbättring av parlamentets kapacitet, för 

att parlamentet ska kunna övervaka genomförandet av reformer och deras 

överensstämmelse med EU:s normer och bättre använda sig av de olika mekanismerna 

och institutionerna för tillsyn, för att regeringen ska kunna ställas till svars. Parlamentet 

vill att parlamentets etiska regler ska godkännas och att dess arbetsordning ska 

återspegla lagen om parlamentets roll i processen för integration i EU. Parlamentet 

erbjuder sig att undersöka möjligheter till närmare samarbete med Albaniens parlament, 

som ett led i Europaparlamentets program för stöd till parlament i utvidgningsländer, för 

att Albaniens parlament ska kunna lagstifta bättre och därvid följa EU:s regelverk samt 

utöva sin tillsynsroll i samband med genomförandet av reformer. 

10. Europaparlamentet noterar vad man gjort för att få en medborgarvänligare offentlig 

förvaltning, samt de stadiga framstegen med genomförandet av reformen av den 

offentliga förvaltningen och reformen av förvaltningen av de offentliga finanserna. 

Parlamentet efterlyser ytterligare framsteg med förstärkandet av tillämpningen av lagen 

om den offentliga förvaltningen och lagen om administrativa förfaranden, för att de 

merit- och resultatbaserade förfarandena för anställning och befordran ska bli bättre, 

och för att den institutionella och personella kapaciteten ska förstärkas, i syfte att 



 

 

befästa de landvinningar som gjorts med att få till stånd en offentlig förvaltning som är 

effektivare, avpolitiserad, öppnare för insyn och mera professionell, vilket även skulle 

möjliggöra ett effektivt genomförande av förhandlingarna om anslutning till EU. 

Parlamentet efterlyser åtgärder för att stärka auktoriteten, oberoendet, effektiviteten och 

resurserna för människorättsstrukturer såsom ombudsmannaämbetet. Parlamentet 

lovordar det nationella rådet för europeisk integration för dess initiativ om att förstärka 

den offentliga förvaltningens och det civila samhällets kapacitet att övervaka hur 

reformer med anknytning till anslutningen genomförs. Parlamentet betonar behovet att 

slå vakt om reglerings- och tillsynsorganens oberoende. 

11. Europaparlamentet noterar genomförandet av den territoriella reformen. Parlamentet 

betonar att det krävs stora insatser för att öka de nyinrättade lokala 

förvaltningsenheternas ekonomiska och administrativa kapacitet.  

12. Europaparlamentet välkomnar antagandet av viktiga rättsakter mot korruption, bland 

annat om skydd av personer som anmäler missförhållanden. Parlamentet är dock fortsatt 

oroligt över att korruptionen kvarstår som stor och utbredd på många områden och 

fortfarande utgör ett allvarligt problem, som undergräver människors förtroende för de 

offentliga institutionerna.. Parlamentet är oroat över att de centrala 

korruptionsbekämpande institutionerna fortsätter att utsättas för politisk inblandning 

och att deras administrativa kapacitet är begränsad. Parlamentet konstaterar att det 

dåliga interinstitutionella samarbetet och informationsutbytet fortsätter att hämma 

proaktiva utredningar och framgångsrik lagföring av korruption. Parlamentet betonar att 

det behövs lämpligare rättsliga ramar för intressekonflikter, reglering av 

lobbyverksamhet och bättre interinstitutionellt samarbete, framför allt mellan polisen 

och åklagarmyndigheterna, för att det ska gå bättre att utreda, lagföra och avkunna 

fällande domar, också i fall på hög nivå. 

13. Europaparlamentet välkomnar det fortsatta genomförandet av strategin och 

handlingsplanen för kampen mot organiserad brottslighet, jämte det intensifierade 

internationella polissamarbetet. Parlamentet uppmanar också till upplösning av nätverk 

för organiserad brottslighet och till fler fällande domar i mål som rör organiserad 

brottslighet, med hjälp av bättre samarbete mellan internationella organisationer, polisen 

och åklagarmyndigheterna och genom en förstärkning av den institutionella och 

operativa kapaciteten. Parlamentet oroar sig över att det fortfarande är sällsynt med 

frysning och beslag av olagligt överkomna tillgångar, och yrkar på ökad kapacitet för 

ekobrottsutredningar och flitigare användning av dem, för att resultaten inom detta 

område ska förbättras. Trots en uppåtgående trend i utredningen av fall som rör 

penningtvätt konstaterar parlamentet att antalet fällande domar fortfarande är begränsat. 

14. Europaparlamentet välkomnar de senaste insatserna mot cannabisodlingar, men vill se 

en upptrappning av åtgärderna för att utrota odling, produktion och smuggling av 

narkotika i Albanien och av dithörande nätverk för organiserad brottslighet, också med 

hjälp av ett förstärkt internationellt och regionalt samarbete. Parlamentet konstaterar 

dock att polis och åklagare inte lyckas identifiera de kriminella nätverk som ligger 

bakom narkotikaodlingen. 

15. Europaparlamentet efterlyser intensivare åtgärder mot den olagliga vapenhandelns 

hejdlösa spridning, bl.a. genom utökat samarbete med EU kring detta, liksom också 

genom att de återstående lagren av handeldvapen och lätta vapen förstörs och 



 

 

vapenförråden förbättras. Parlamentet är oroat över de ytterst talrika 

skjutvapendödsfallen i Albanien. 

16. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av regeringens kapacitet att eftersöka, 

beslagta och förverka vinning av it-brottslighet och förebygga penningtvätt på internet. 

17. Europaparlamentet uppmanar Albanien att ytterligare förbättra sina rättsliga ramar för 

fastställande av flyktingars rätt till internationellt skydd. Parlamentet lovordar den 

albanska polisens insatser för att intensifiera informationsutbytet med Frontex, och 

efterlyser en ytterligare förstärkning av samarbetet mellan EU och Albanien i syfte att 

värna om flyktingars rättigheter i enlighet med internationella normer och EU:s 

grundläggande värden. Parlamentet uttrycker oro över den senaste tidens ökning av fall 

av människohandel. Parlamentet efterlyser ökade insatser i 

människohandelsförebyggande syfte, varvid man särskilt bör uppmärksamma dem som 

huvudsakligen faller offer för människohandel, såsom ensamkommande barn, kvinnor 

och flickor. 

18. Europaparlamentet är bekymrat över de överfulla fängelserna och (rapporterna om) den 

otillräckliga medicinska vården i häktena samt misshandeln av misstänkta på 

polisstationer. Parlamentet rekommenderar ett nytänkande i bestraffningsfrågor, en 

omklassificering av straffbara handlingar och ett ökat bruk av alternativ till fängelse. 

19. Europaparlamentet konstaterar att statens institutioner och det civila samhällets 

organisationer börjat samarbeta bättre om EU-relaterade frågor, också genom att dessa 

organisationer fått delta i sammanträden som hålls av det nationella rådet för europeisk 

integration. Ett civilt samhälle med inflytande är ett avgörande inslag i varje 

demokratiskt system. Parlamentet betonar därför att det behövs en allt närmare 

samordning mellan myndigheterna på alla nivåer, också lokal nivå, och det civila 

samhällets organisationer. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av 

det nationella rådet för det civila samhället. Parlamentet vill att rätten till information 

och offentliga samråd ska förverkligas effektivt och att skattelagstiftningen för det civila 

samhällets organisationer ska förbättras. 

20. Europaparlamentet påminner om att det ingår i de centrala prioriteringarna att det 

behövs en förstärkning av skyddet för mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och 

politiken mot diskriminering, också genom att dessa rättigheter effektivt förverkligas. 

Parlamentet uppmanar med kraft de behöriga myndigheterna att, såsom det förutsätts i 

de europeiska normerna för minoritetsskydd, fortsätta förbättra det inkluderande och 

toleranta klimatet gentemot alla minoriteter i landet, bland annat genom att stärka den 

roll som den statliga minoritetskommittén spelar. Parlamentet välkomnar vad som 

inledningsvis gjorts för att förbättra den rättsliga ramen för minoritetsskydd, och 

uppmanar Albanien att anta ramlagen om minoritetsskydd och att ratificera den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Parlamentet noterar den breda 

samrådsprocess som inbegripit oberoende institutioner, sammanslutningar för 

minoriteter och det civila samhället. Parlamentet understryker behovet att förbättra 

levnadsvillkoren för romer och egyptier och andra etniska minoriteter. Parlamentet 

efterlyser konkreta åtgärder, såsom folkbokföring (födelseattester och legitimationer), 

för romer och egyptier. Parlamentet uppmanar till fortsatta insatser för att de ska få 

bättre tillgång till sysselsättning och samtliga offentliga och sociala tjänster, utbildning, 

hälso- och sjukvård, subventionerat boende och rättshjälp. Parlamentet är oroat över att 



 

 

färre romska barn, trots förbättringar, deltar i utbildningssystemet än någon annanstans i 

regionen. 

21. Europaparlamentet lovordar ombudsmannaämbetets insatser för att förbättra 

lagstiftningen om mänskliga rättigheter, särskilt inom ramen för reformen av 

rättsväsendet. Parlamentet välkomnar det aktiva främjande av utsatta gruppers 

rättigheter och principerna om människans värdighet, frihet, jämlikhet och rättsstaten. 

Parlamentet beklagar att ombudsmannens arbete fortsatte att begränsas av bristen på 

finansiering och personal, och vill att ombudsmannaämbetet ska få ökad auktoritet, 

större oberoende, mer effektivitet och bättre resurser.  

22. Europaparlamentet fortsätter att oroas över diskrimineringen och avsaknaden av 

lämpliga åtgärder för skydd av kvinnor och flickor som tillhör missgynnade och 

marginaliserade grupper, samt över att kvinnor och flickor så ofta utsätts för våld 

i hemmet. Parlamentet betonar att det behövs ytterligare ansträngningar för att 

åstadkomma resultat i arbetet mot diskriminering. Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att fortsätta att öka medvetenheten och stärka det förebyggande arbetet 

mot våld i hemmet, liksom att förbättra stödet till offer för sådant våld. Parlamentet 

upprepar sin begäran om ett fullständigt genomförande av Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet 

(Istanbulkonventionen). Myndigheterna uppmanas eftertryckligen att ta itu med 

könsrelaterade stereotypa fördomar genom systematisk utbildning, offentlig diskussion 

och åtgärder från myndighetshåll. 

23. Europaparlamentet efterlyser bättre institutionella mekanismer för skydd av barnets 

rättigheter och förebyggande av barnarbete. 

24. Europaparlamentet konstaterar att ytterligare insatser behövs för att skydda alla 

minoriteters rättigheter i Albanien genom att fullt ut genomföra den relevanta 

lagstiftningen. Parlamentet rekommenderar att rättigheterna för personer med bulgarisk 

etnicitet i områdena Prespa, Golo Brdo och Gora stadgas i lag och tryggas i praktiken. 

25. Europaparlamentet välkomnar förbättringen av skyddet av hbti-personers rättigheter och 

antagandet av den nationella handlingsplanen för hbti-personer för perioden 2016–2020, 

och uppmanar regeringen att fortsätta att genomföra åtgärderna i programmet, samt att 

ytterligare befästa regeringens samarbete med det civila samhällets organisationer för 

dessa personer. Parlamentet uppmanar dessutom regeringen och lagstiftarna att se till att 

erkännandet av könstillhörighet motsvarar normerna i Europarådets ministerkommittés 

rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna om åtgärder för att bekämpa 

diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 

26. Europaparlamentet beklagar att de behöriga myndigheterna hittills inte gjort någon 

effektiv brottsutredning av fallet med dödsoffer vid demonstrationen den 

21 januari 2011. Parlamentet uppmanar myndigheterna att utan onödigt dröjsmål låta 

offren för den dagens händelser vederfaras rättvisa. 

27. Europaparlamentet lovordar den religiösa toleransen och det goda samarbetet mellan 

religiösa samfund. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna och religiösa 

samfunden att samarbeta för att bevara och främja den religiösa harmonin, såsom det 

förutsätts i konstitutionen. Parlamentet anser att det är väsentligt att förebygga islamisk 

radikalisering med hjälp av en riktad strategi i regi av underrättelsetjänsten, de 



 

 

brottsbekämpande myndigheterna och de rättsliga institutionerna, bland annat genom 

avradikalisering och återintegrering av återvändande utländska stridande, att motverka 

våldsbejakande extremism i samarbete med det civila samhällets organisationer och 

religiösa samfund och att intensifiera det regionala och internationella samarbetet inom 

detta område. Parlamentet lovordar landets övergripande rättsliga ramar för 

förebyggande och bekämpande av finansiering av terrorism. Parlamentet kräver att 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt internationella normer under 

alla omständigheter ska respekteras, i samband med alla åtgärder som vidtas på detta 

område. Parlamentet betonar vikten av särskilda utbildningsprogram för förebyggande 

av radikalisering, samt för rehabilitering och återintegrering av de berörda personerna. 

28. Europaparlamentet beklagar att endast begränsade framsteg gjorts med yttrandefriheten 

i fjol. Parlamentet upprepar hur oerhört viktigt det är med professionella och oberoende 

privata medier och medier i allmänhetens tjänst. Parlamentet är oroat över politikens 

inflytande över medierna och över att självcensuren är starkt utbredd bland journalister. 

Parlamentet konstaterar att det går trögt med genomförandet av lagen om audiovisuella 

medier och att tillsättandet av tjänster inom myndigheten för audiovisuella medier har 

försenats. Parlamentet efterlyser åtgärder för att skärpa de professionella och etiska 

normerna för journalister, och för att fler journalister ska bli fast anställda, samt för att 

öka öppenheten kring myndigheternas annonsering i medierna samt säkerställa 

tillsynsmyndighetens och det offentliga programföretagets oberoende, opartiskhet och 

redovisningsskyldighet, särskilt inför det kommande parlamentsvalet. Parlamentet 

upprepar att det offentliga programföretaget RTSH:s interna stadgar måste färdigställas 

och antas, och att övergången till digitala sändningar slutföras. 

29. Europaparlamentet välkomnar att de offentliga finanserna konsoliderats bättre och att 

det gått bättre med både affärsverksamheten och insatserna mot den informella 

ekonomin. Parlamentet konstaterar dock fortfarande brister i fråga om rättsstatligheten 

och ett betungande regelverk, som avskräcker från investeringar. Parlamentet är oroat 

över att penningöverföringar till hemlandet från migranter utgör en viktig drivkraft för 

inhemsk efterfrågan. Parlamentet uppmanar med kraft de behöriga myndigheterna att 

vidta åtgärder för att förbättra verkställigheten av avtal och skatteuppbörden och att 

fortsätta genomföra reformen av rättsväsendet i syfte att förbättra företagsklimatet. 

Parlamentet är bekymrat över att det är så vanligt med direkta upphandlingar och icke 

konkurrensutsatta anbudsförfaranden samt tilldelning av långtidskontrakt för 

entreprenad och offentlig-privata partnerskap med tveksamma följder för 

allmänintresset. 

30. Europaparlamentet rekommenderar att myndigheterna påskyndar konstruktionen av 

större infrastrukturprojekt såsom järnvägen och den moderna motorvägen mellan Tirana 

och Skopje som en del av korridor VIII. 

31. Europaparlamentet noterar med oro att den administrativa kapaciteten för tillämpning 

av miljölagstiftningen är begränsad och att avfallshanteringen och vattenvården 

fungerar dåligt, vilka ofta leder till miljöbrott som hotar Albaniens ekonomiska resurser 

och utgör ett hinder för en resurseffektiv ekonomi. Parlamentet understryker behovet av 

att förbättra kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar och att säkerställa allmänhetens 

deltagande och samråd med det civila samhället i relevanta projekt. Parlamentet betonar 

dock att det är ytterst viktigt att uppnå mål som rör klimatförändringarna utan att det 

inverkar negativt på den biologiska mångfalden, landskapet, vattentillgångarna, växt- 

och djurlivet och berörda lokalbefolkningar. Parlamentet är djupt oroat över att, enligt 



 

 

kommissionen, 44 av 71 vattenkraftverk håller på att anläggas i skyddade områden. 

32. Europaparlamentet framhåller att vattenkraftverks miljöpåverkan ofta inte bedöms 

tillräckligt ordentligt för att efterlevnaden av internationella normer och relevanta delar 

av EU:s naturvårdslagstiftning ska kunna säkerställas. Parlamentet råder regeringen att 

överväga att inrätta en nationalpark kring Vjosa utmed flodens hela längd, och att 

överge planerna på nya vattenkraftverk längs Vjosa och dess bifloder. Parlamentet yrkar 

på en ytterligare anpassning till EU:s energilagstiftning, framför allt genom att det antas 

en nationell energistrategi, av omsorg om ökat energioberoende och större 

energieffektivitet. Parlamentet välkomnar den nationella handlingsplanen för 2015–

2020 för förnybara energikällor.  

33. Europaparlamentet konstaterar att äganderätten ännu inte har genomdrivits på ett 

effektivt sätt. Parlamentet kräver att processen för registrering och återställande av samt 

ersättning för förlorad egendom ska slutföras och att strategin för egendomsrätt för 

2012–2020 ska uppdateras och genomföras i praktiken. Vidare uppmanas 

myndigheterna kraftfullt att ta fram en färdplan med tydliga ansvarsområden och 

tidsfrister i detta avseende och att genomföra en offentlig informationskampanj för att 

informera tidigare ägare om deras rättigheter och skyldigheter i fråga om återställande 

av egendom. Parlamentet efterlyser ökad öppenhet, rättssäkerhet och likabehandling i 

samband med lagen om ersättning för egendom som beslagtogs under kommunisttiden. 

Parlamentet vill att det utses en nationell samordnare för egendomsrätt och att processen 

för registrering och kartläggning av egendom påskyndas, inbegripet digitaliseringen av 

egendomsförhållanden.  

34. Europaparlamentet betonar vikten av forskning i samband med arbetet för att avslöja 

brott som begåtts av den tidigare kommunistregimen, liksom de statliga institutionernas 

moraliska, politiska och juridiska ansvar i denna process. Parlamentet uppmanar 

myndigheterna att utarbeta lämpliga lagstiftningsåtgärder för att hjälpa till att 

återupprätta offer, bland annat ersättning till enskilda personer och deras familjer, och 

att upphäva alla politiskt motiverade domar som fortfarande är i kraft. De statliga 

institutionerna uppmanas med eftertryck att utreda brott mot mänskligheten under den 

kommunistiska diktaturen och att ställa dem som begått brotten inför rätta. 

35. Europaparlamentet konstaterar att arbetet med att ta itu med landets kommunistiska 

förflutna är avgörande för att människorättskränkningar ska kunna bemötas och sanning 

och rättvisa skapas om offren. Parlamentet välkomnar lagen om inrättande av en 

myndighet för öppnandet av Sigurimi-registren. Parlamentet välkomnar den 

undersökning som offentliggjorts av OSSE:s kontor och den tyska ambassaden om 

kunskaperna och den allmänna uppfattningen om det kommunistiska förflutna i 

Albanien och förväntningarna inför framtiden. Parlamentet anser att detta kommer att 

bidra till att skapa en dialog om det förflutna och bygga upp förväntningar inför 

framtiden. 

36. Europaparlamentet framhåller vikten av att stärka den sociala dialogen, deltagandet av 

organisationer i det civila samhället, kapaciteten för arbetsmarknadens parter och 

efterlevnadsmekanismerna för sociala rättigheter. Regeringen uppmanas kraftfullt att 

modernisera utbildningsväsendet i syfte att bygga upp ett mer inkluderande samhälle, 

minska orättvisor och diskriminering samt bättre rusta ungdomar med kunskaper och 

färdigheter. Parlamentet framhåller vikten av föranslutningsinstrumentets stöd till 

utbildning, sysselsättning och socialpolitik. 



 

 

37. Europaparlamentet uppmanar de albanska myndigheterna att stärka sin politik gentemot 

personer med funktionsnedsättningar, som fortfarande har svårt att få utbildning, 

anställning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster och att delta i beslutsfattandet, och 

bland annat hindras från att fritt utöva sin rösträtt. 

38. Europaparlamentet konstaterar med oro att antalet obefogade asylansökningar från 

albaner i EU:s medlemsstater åter ökat. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att 

omedelbart vidta beslutsamma åtgärder mot detta, och att arbeta för ökat medvetande, 

socioekonomiskt stöd och förebyggande, liksom att ta itu med pushfaktorer som är 

kopplade till arbetslöshet och strukturella brister i socialskydds-, utbildnings- och hälso- 

och sjukvårdspolitiken. Parlamentet betonar att generaldirektoratet för gränser och 

migration och gränspolisen behöver få tillräckliga personalresurser och att det relevanta 

interinstitutionella samarbetet behöver förbättras för att bättre motverka irreguljär 

migration. 

39. Europaparlamentet lovordar Albanien för dess fortsatta fullständiga uppslutning bakom 

relevanta EU-deklarationer och slutsatser från rådet, varigenom landet visar sitt tydliga 

engagemang till förmån för europeisk integration och solidaritet. Parlamentet betonar att 

det fortsatta konstruktiva bidrag som Albanien ger till den politiska stabiliteten i 

regionen är både viktigt och nödvändigt.  

40. Europaparlamentet välkomnar de albanska myndigheternas beslut att anpassa 

Albaniens utrikespolitik efter rådets beslut (Gusp) 2016/1671 om förlängning av 

EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland. 

41. Parlamentet understryker vikten av goda grannförbindelser, vilka förblir avgörande som 

en oupplöslig del av utvidgningsprocessen och villkoren för stabiliserings- och 

associeringsprocessen. Parlamentet välkomnar Albaniens konstruktiva och proaktiva 

roll för att främja regionalt samarbete och goda grannförbindelser med andra 

utvidgningsländer och angränsande EU-medlemsstater. Parlamentet välkomnar 

Albaniens deltagande i initiativet för de sex länderna på västra Balkan.  

42. Europaparlamentet lovordar både Albanien och Serbien för deras fortsatta engagemang 

till förmån för bättre bilaterala förbindelser och förstärkt regionalt samarbete på det 

politiska och samhälleliga planet, till exempel genom det regionala samarbetskontoret 

för ungdom, vilket har sitt högkvarter i Tirana. Parlamentet uppmanar bägge länderna 

att fortsätta sitt goda samarbete för att främja försoning i regionen, särskilt genom 

program för ungdomar, såsom programmen inom den positiva agendan för unga på 

västra Balkan.  

43. Europaparlamentet noterar den senaste tidens spänningar i förbindelserna mellan 

Albanien och Grekland och rekommenderar båda sidor att undvika åtgärder och 

uttalanden som kan inverka negativt på förbindelserna. 

44. Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att i sina rapporter ta med 

information om stöd från föranslutningsinstrumentet till Albanien och om de 

genomförda åtgärdernas effekt, särskilt det stöd som tilldelats för genomförande av de 

centrala prioriteringarna och berörda projekt. 

45. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till Albaniens regering och parlament. 



 

 

 


