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ΘΕΜΑ:

4ο Connectivity Forum στα Τίρανα (8-9 Νοεμβρίου 2018).

Το Γραφείο μας παρακολούθησε τις εργασίες του 4ο Tirana Connectivity Forum, το οποίο
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη (Cooperation and Development
Institute) (δεξαμενή σκέψης με έδρα την Αλβανία), σε συνεργασία με τις εδώ Πρεσβείες της Αυστρίας και
Γερμανίας και τα Ιδρύματα Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung και Hanns Seidel Stiftung.
Το εν λόγω Φόρουμ εντάσσεται σε σειρά των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη «Διαδικασία του
Βερολίνου», με θεματικές την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, την
ανάπτυξη δικτύων διασυνδεσιμότητας με την ΕΕ, καθώς και δομών ανάπτυξης και συνεργασίας.
Τις εργασίες του Φόρουμ εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, κ.Ilir Meta, ο
οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί
στη χώρα κατά τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η ένταξη της Αλβανίας και των λοιπών χωρών των
Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και
της σταθερότητας στην περιοχή.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ κ. Luigi Soreca, o
οποίoς εξήρε τη σημασία της Διαδικασίας του Βερολίνου για την ανάπτυξη διασυνδεσιμότητας στους
τομείς των μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου. Παράλληλα, ο κ. Soreca χαιρέτησε την πρόοδο που έχει
σημειωθεί τελευταία στην Αλβανία, τονίζοντας, ωστόσο, ότι υφίστανται ακόμη ζητήματα για την επίλυση
των οποίων απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια, όπως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η
διαφθορά.
Στη συνέχεια, η α/Υπουργός Δικαιοσύνης κα Etilda Gjonaj προέβη σε σύντομη παρουσίαση των
μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα της Αλβανίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με
εμπειρογνώμονες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Παράλληλα σημείωσε την ανάγκη για περαιτέρω συμμετοχή
της Κοινωνίας των Πολιτών στα συμβουλευτικά όργανα στη χάραξη πολιτικής, καθώς και την τόνωση της
δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έχει θεσμοθετηθεί κατά την τελευταία τριετία.
Στο Φόρουμ συμμετείχαν επίσης με ομιλίες τους ο Γερμανός Ευρωβουλευτής κ. Knut Fleckenstein,
οι Πρέσβεις της Αυστρίας και της Γερμανίας στα Τίρανα, καθώς και ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και
ερευνητές από την Αλβανία, τις χώρες της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων. Κοινή συνισταμένη των
παρεμβάσεων των ομιλητών ήταν η έμφαση στην υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά
βασικά θέματα, όπως το κράτος δικαίου, η ανταγωνιστικότητα και η περιφερειακή συνεργασία, καθώς και
η διασφάλισή τους στο μέλλον.

