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Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące 
Czarnogóry 

Czarnogóra złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2008 r., a negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2012 
r. Kraj ten to otworzył wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, z których trzy zostały tymczasowo zamknięte. Badania 
opinii publicznej pokazują, że za przystąpieniem do UE opowiada się 75 % obywateli. Podczas drugiej 
czerwcowej sesji plenarnej Parlament ma przedyskutować sprawozdanie roczne Komisji Europejskiej na temat 
Czarnogóry za 2021 r. 

Kontekst 
W sprawozdaniu Komisji Europejskiej za 2021 r. dotyczącym Czarnogóry odnotowano głęboką polaryzację 
polityczną w tym kraju. Wybory powszechne w 2020 r. doprowadziły do zmiany koalicji rządzącej i zmieniły 
dynamikę między organami państwa. Wykazało to potrzebę znalezienia równowagi w nowym krajobrazie 
politycznym, w tym w kwestiach dotyczących wspólnot religijnych i pochodzenia etnicznego. W 
następstwie wotum nieufności z lutego 2022 r. rząd Zdravko Krivokapicia upadł po niecałych 18 miesiącach 
u władzy. 28 kwietnia 2022 r. – po raz pierwszy w historii – czarnogórski parlament wybrał nowy rząd 
mniejszościowy, któremu powierzono roczny mandat w celu przygotowania się do przedterminowych 
wyborów na przyszłą wiosnę. Na premiera – 45 głosami za – wybrano przywódcę proeuropejskiego bloku 
„Czarno na białym” Dritana Abazovicia. W parlamencie, w którym zasiada 81 osób, poparła go jego własna 
koalicja, proserbska Socjalistyczna Partia Ludowa oraz dawna opozycyjna Demokratyczna Partia 
Socjalistów, Partia Socjaldemokratyczna, Partia Bośniaków oraz dwie koalicje mniejszości albańskiej.  
Na konferencji międzyrządowej 22 czerwca 2021 r. Czarnogóra zaakceptowała zmienioną metodykę 
rozszerzenia skupiającą się na podstawowych reformach, silniejszej władzy politycznej oraz zwiększeniu 
dynamiki i przewidywalności procesu. Kraj kontynuuje wdrażanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu 
podpisanego w 2007 r. Od 2007 r. UE przekazała Czarnogórze ponad 610 mln EUR bezzwrotnej pomocy. 
Jest tym samym największym darczyńcą i najważniejszym partnerem wspierającym rozwój tego kraju i 
trwające reformy. W latach 2006–2013 Czarnogóra korzystała z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). 
Następnie w latach 2014–2020 realizowano program IPA II, w ramach którego przyznano temu krajowi 
kwotę 270 mln EUR. Obecny IPA III koncentruje się na kluczowych obszarach niezbędnych do ułatwienia 
przygotowania Czarnogóry do członkostwa w UE. W 2021 r. środki przydzielone Czarnogórze w ramach IPA 
III wyniosły 32,4 mln EUR. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
18 maja 2022 r. Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie 
sporządzone przez Tonino Piculę (S&D, Chorwacja). W sprawozdaniu wyrażono zadowolenie z utworzenia 
nowego rządu mniejszościowego składającego się z partii proeuropejskich, co jest szczególnie ważne w 
świetle ciągłego wpływu prorosyjskich partii politycznych i prorosyjskiej narracji. W sprawozdaniu 
wskazano również, że ponadpartyjne zaangażowanie polityczne i funkcjonująca demokracja 
parlamentarna są niezbędne do przeprowadzenia reform związanych z UE. W bardziej pozytywnym ujęciu 
w sprawozdaniu odnotowano konstruktywną rolę Czarnogóry we współpracy regionalnej i z zadowoleniem 
przyjęto realizację działań w ramach wspólnego rynku regionalnego Bałkanów Zachodnich oraz szereg 
konkretnych środków, takich jak zniesienie opłat roamingowych między Czarnogórą a pięcioma innymi 
państwami Bałkanów Zachodnich od 1 lipca 2021 r. 26 kwietnia 2022 r. przewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego Roberta Metsola stwierdziła, że UE musi „zastanowić się, jak przyspieszyć proces rozszerzenia 
na Bałkanach Zachodnich”, ponieważ „stabilność w najbliższym sąsiedztwie ma zasadnicze znaczenie dla 
stabilności samej UE”. 11 maja przewodnicząca Metsola przyjęła prezydenta Czarnogóry Milo Đukanovicia 
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i wyraziła poparcie dla ambicji akcesyjnych tego kraju. Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie na 
drugiej czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu. 
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2247(INI) (art. 54 Regulaminu PE); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; 
sprawozdawca: Tonino Picula (S&D, Chorwacja).  
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