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Czarnogóra: sprawozdania krajowe za lata 2019 i
2020

W 2008 r. Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w UE, a w 2012 r. rozpoczęły się negocjacje akcesyjne.
Czarnogóra otworzyła wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, z których trzy zostały tymczasowo zamknięte.
Badania opinii publicznej pokazują, że 75% ludności popiera przystąpienie kraju do Unii Europejskiej. 4 grudnia
2020 r. w Czarnogórze rozpoczął urzędowanie nowy rząd pod kierownictwem Zdravko Krivokapića. Podczas sesji
plenarnej w maju 2021 r. Parlament Europejski ma debatować nad rezolucją w sprawie ostatnich sprawozdań
Komisji dotyczących Czarnogóry.

Sprawozdania Komisji Europejskiej (2019 i 2020 r.)
Perspektywę europejską dla wszystkich państw Bałkanów Zachodnich, w tym Czarnogóry, potwierdzono
na szczycie w Salonikach (2003 r.), na szczycie w Sofii (2018 r.) oraz na szczycie w Zagrzebiu (2020 r.). Ogólnie
rzecz biorąc, ostatnio poczyniono pewne postępy w dziedzinie polityki rozszerzenia. W lutym 2020 r.
Komisja opublikowała nową metodykę rozszerzenia w komunikacie pt. „Usprawnienie procesu akcesyjnego
– wiarygodna perspektywa członkostwa w UE dla państw regionu Bałkanów Zachodnich” oraz przedstawiła
plan gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich (październik 2020 r.) z budżetem w wysokości 9
mld EUR. W przeszłości budżet Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) dla sześciu krajów Bałkanów
Zachodnich wynosił 5,3 mld EUR (IPA I), zaś kolejny (IPA II, 2014–2020) – 6,9 mld EUR.
W sprawozdaniach Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019 i 2020 potwierdzono postępy w
negocjacjach akcesyjnych, zwłaszcza w dziedzinie międzynarodowej współpracy policyjnej i walki z
handlem ludźmi. Według sprawozdań Czarnogóra musi jednak przyspieszyć reformy polityczne i
gospodarcze, zwłaszcza w zakresie praworządności, sądownictwa, wolności mediów i walki z korupcją.
Agencja Antykorupcyjna (2001), działająca pod nowo mianowanym kierownictwem, była nadal
wzmacniana dzięki działaniom na rzecz budowania potencjału i pomocy technicznej. Aktualne pozostają
jednak wyzwania związane z jej niezależnością, ustalaniem priorytetów, wybiórczym podejściem i jakością
podejmowanych przez nią decyzji.

Wsparcie z UE podczas pandemii koronawirusa
Podczas pandemii UE wspierała Czarnogórę i inne kraje Bałkanów Zachodnich za pomocą pakietu „Drużyna
Europy” w ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa, a także w ramach unijnej strategii
szczepień. Oprócz programu szczepień dla Bałkanów Zachodnich, ogłoszonego w kwietniu 2021 r. przez
Komisję Europejską i Austrię, w ramach którego Czarnogóra otrzyma 42 tys. szczepionek BioNTech-Pfizer,
w marcu 2021 r. Czarnogóra otrzymała ok. 24 tys. szczepionek AstraZeneca w ramach globalnego programu
COVAX, współfinansowanego m.in. przez UE i państwa członkowskie. Ponadto Czarnogóra może skorzystać
z pomocy makrofinansowej w wysokości do 60 mln EUR, przeznaczonej dla partnerów objętych procesem
rozszerzenia i sąsiedztwa podczas kryzysu związanego z COVID-19.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
13 kwietnia 2021 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła projekt rezolucji w sprawie
sprawozdań Komisji. Z zadowoleniem przyjęto w nim stałe zaangażowanie Czarnogóry w proces integracji
z UE oraz jej ogólne postępy. Podkreślono, że wybory w sierpniu 2020 r. przebiegły przy pełnym
poszanowaniu standardów demokratycznych, i wezwano wszystkie siły polityczne w nowo wybranej
Skupštinie (parlamencie) do zaangażowania się w konstruktywny, znaczący i pluralistyczny dialog w
parlamencie, ponieważ jest to klucz do udanej demokracji parlamentarnej. Wyrażono ubolewanie nad
stanem wolności wypowiedzi i wolności mediów, w której to dziedzinie w pięciu kolejnych sprawozdaniach
Komisji odnotowano „brak postępów”, oraz zdecydowanie potępiono wszelkiego rodzaju ataki na media i
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
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zastraszanie dziennikarzy. Zaapelowano wreszcie o czynne zaangażowanie i odpowiednie włączenie krajów
Bałkanów Zachodnich w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2019/2173(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca:
Tonino Picula (S&D, Chorwacja).
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