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Wicepremier Albanii pozbawiony immunitetu

Projekt pod szczytną nazwą Millennium Challenge Albania,
wprowadzany przy pomocy USAID ma pomagać Albanii w
przeprowadzaniu transparentnych przetargów i zwiększeniu
efektywności organów podatkowych. Najnowocześniejsze systemy
warte kilkanaście milionów dolarów mają umożliwić zgłaszanie ofert
przez internet, co z kolei zwiększa konkurencję i ogranicza sytuacje
korupcyjne.

Nowy elektroniczny system, wdrożony pod koniec 2007 roku, nie chroni jednak przed korupcją na
szczytach władzy. Niedawno okazało się, że Albańczycy raz jeszcze zwrócili się do Amerykanów o
pomoc. Tym razem eksperci z USA pomogli władzom Albanii w potwierdzeniu autentyczności filmu
nagranego przez ministra gospodarki Dritana Prifitiego, na którym ten uwiecznił korupcyjne
negocjacje wicepremiera Ilira Mety, obiecującego łapówkę rzędu kilkuset tysięcy euro i udziały w
elektrowni Albpetrol. W uwiecznionych rozmowach Prifitiego proszono tylko o pomoc w przetargu na
uzyskanie stosownej koncesji. O sprawie doniósł portal Balkan Insight. Wcześniej taśma została
nadana w albańskiej telewizji w programie Fiks Fare.

W  opałach  znalazł  się  też  sam  Prifiti.  Na  komputerze,  który  dobrowolnie  oddał  w  ręce  policji,
znaleziono  jeszcze  inny  film,  tym  razem  obciążający  ministra-demaskatora.

Albańscy  prokuratorzy  wnioskowali,  aby  parlament  pozbawił  immunitetu  obu  polityków
wywodzących  się  z  Ruchu  Socjalistycznego  -  koalicjanta  obecnego  rządu.  Zarówno  Meta  -
podejrzany  o  korupcję  bierną  i  nadużycie  stanowiska,  jak  i  Prifiti  -  oskarżany  o  korupcję  czynną  -
stanowczo odpierają zarzuty. Pierwszy twierdzi, że są one motywowane politycznie, drugi w ogóle
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jest zdziwiony ujawnieniem inkryminującej drugiej taśmy.

Sprawa nie jest obojętna Brukseli, która nalega, by wyjaśnić oskarżenia przypominając, że korupcja
w Albanii jest jedną z przeszkód do nadania temu krajowi statusu kandydata do członkostwa w Unii
Europejskiej.

W połowie stycznia tego roku Ilir  Meta złożył  rezygnację z  zajmowanego stanowiska.  Na jego
miejsce  premier  Sali  Berisha  powołał  Nasipa  Naco.  W  środę  16  lutego  albański  parlament
stosunkiem głosów 128-2 pozbawił immunitetu Metę - w latach 1999-2002 premiera, a od 2009 roku
do stycznia 2011 wicepremiera Albanii.

Wydarzenia,  które  doprowadziły  do rezygnacji  Mety  z  piastowanego stanowiska dały  początek
antyrządowym demonstracjom, w których śmierć poniosły 4 osoby - informuje portal Yahoo.com za
agencją Associated Press.
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