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Parlamentul European, 

– având în vedere concluziile Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003, 

precum și anexa acestora, intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: 

drumul spre integrarea europeană”, 

– având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și 

statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte1, 

din 29 martie 2010 , 

– având în vedere rezultatele Conferinței de aderare UE-Muntenegru, din 16 decembrie 

2014, 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 22 mai 

2012 privind progresele înregistrate de Muntenegru în implementarea reformelor 

(COM(2012)0222) și concluziile Consiliului din 26 iunie 2012, prin care s-a luat decizia 

de a deschide negocierile de aderare cu Muntenegru la 29 iunie 2012, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2014 intitulată „Strategia de 

extindere și principalele provocări pentru perioada 2014-2015” (COM(2014)0700), 

însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Progresele realizate de 

Muntenegru în 2014” (SWD(2014)0301), precum și documentul indicativ de strategie 

(2014-2020) adoptat la 19 august 2014, 

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014 privind 

extinderea și procesul de stabilizare și de asociere, 

– având în vedere declarația și recomandările celei de-a noua reuniuni a Comisiei 

parlamentare de stabilizare și asociere (CPSA) Uniunea Europeană - Muntenegru, din 1-
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2 decembrie 2014, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Muntenegru, 

– având în vedere activitatea deputatului Charles Tannock, ca raportor permanent pentru 

Muntenegru în cadrul Comisiei pentru afaceri externe, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, în prezent, Muntenegru este singura țară din regiune care deschide și închide 

provizoriu capitole de negociere cu UE, ceea ce este un rezultat binevenit; întrucât acest 

rol conducător este considerat drept o responsabilitate sporită, atât într-un context 

regional, cât și în ceea ce privește procesul de extindere în ansamblul său; 

B. întrucât fiecare țară candidată este evaluată în funcție de propriile merite, iar realizarea 

de progrese în continuare va depinde de implementarea eficientă a strategiilor de 

reformă și a planurilor de acțiune ale acestei țări; 

C. întrucât dialogul durabil și cooperarea constructivă dintre guvern și opoziție sunt 

importante pentru a realiza progrese în pregătirile pentru aderare și pentru a garanta 

încrederea cetățenilor în procesul electoral și în instituțiile statului; întrucât toate forțele 

politice ar trebui să se concentreze în continuare asupra procesului de aderare al țării la 

UE; 

D. întrucât Muntenegru ar trebui să înregistreze în continuare realizări importante în 

domeniul statului de drept, o condiție prealabilă fundamentală pentru aderarea la UE și 

asumarea obligațiilor de stat membru al UE; întrucât corupția rămâne o sursă de 

îngrijorare serioasă; 

E. întrucât societatea civilă are un rol important în cadrul procesului de reformă și de 

aderare la UE; 

F. întrucât problematica libertății de exprimare și mass-mediei rămâne o preocupare; 

întrucât s-au înregistrat cazuri noi de violență împotriva mass-mediei în perioada 

analizată, deși s-a raportat o diminuare a acestora; întrucât autoritățile de resort trebuie 

să îmbunătățească investigarea și urmărirea în justiție a celor vinovați de aceste atacuri 

recente și mai vechi și să creeze o atmosferă pozitivă pentru funcționarea liberă și 

independentă a mass-mediei, 

1. salută progresele înregistrate în negocierile de aderare, remarcând că până acum au fost 

deschise șaisprezece capitole, inclusiv capitolele 23, 24 și 31, iar două capitole (știință și 

cercetare, educație și cultură) au fost închise provizoriu;  

2. încurajează continuarea negocierilor de aderare, pe baza reformelor aplicate și a 

rezultatelor concrete, obținute mai ales în domeniul statului de drept, al cadrului 

mediatic și al luptei împotriva corupției; salută adoptarea, la 16 decembrie 2014, a unui 

număr de legi în conformitate cu Planul de acțiune pentru capitolul 23; consideră că 

progresele înregistrate în cadrul negocierilor și în îmbunătățirea cadrului strategic, 

normativ și instituțional trebuie însoțite de progrese reale pe teren, cu accent pe 

aplicarea planurilor de acțiune și a strategiilor relevante; 

3. salută consolidarea în continuare a structurilor de negociere, inclusiv instituirea 



 

 

Consiliului privind statul de drept; invită guvernul să consolideze coordonarea 

interinstituțională și să extindă consultările interministeriale; 

4. reafirmă faptul că reformele vizând statul de drept constituie nucleul procesului de 

integrare europeană și sunt o condiție esențială pentru progresul discuțiilor generale de 

aderare; consideră că voința politică rămâne crucială pentru atingerea și menținerea de 

progrese substanțiale în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, ceea ce 

reprezintă testul revelatoriu pentru independența, eficiența și profesionalismul 

sistemului judiciar; 

5. ia act de importanța garantării caracterului incluziv al procesului de reformă, cu 

participarea activă a societății civile, pentru a obține progresele necesare în cadrul 

negocierilor; solicită un control parlamentar mai activ în acest sens; 

6. salută adoptarea planului de acțiune pentru 2014 vizând consolidarea controlului 

parlamentar și a Codului de etică a parlamentului, în decembrie 2014; subliniază 

necesitatea de a consolida capacitățile parlamentului muntenegrean și de a lua măsuri ca 

urmare a raportului tehnic adoptat de parlament în iulie 2013 privind acuzațiile de 

deturnare de fonduri publice în favoarea unor partide politice, precum și caracterul 

incomplet al procedurilor judiciare întreprinse în urma anchetei; invită guvernul să ia în 

considerare recomandările relevante ale parlamentului muntenegrean și să 

îmbunătățească accesul parlamentar la informațiile respective; 

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că rezultatul climatului intern profund 

polarizat a fost boicotarea de către principalul partid de opoziție a anumitor sesiuni 

parlamentare, mai precis a sesiunii de întrebări adresate primului ministru, și de faptul 

că aceasta subminează funcționarea democratică a instituțiilor; îndeamnă, așadar, toate 

forțele politice, de la guvernare sau din opoziție, să se concentreze asupra calendarului 

de aderare a acestei țări la UE și să se angajeze într-un dialog durabil și pentru o 

cooperare constructivă, în special în parlament; subliniază că este nevoie de o voință 

politică puternică pentru aplicarea reușită a strategiei și pentru soliditatea instituțională; 

8. invită guvernul să pună în practică în mod efectiv recomandările OSCE/ODIHR, ale 

Comisiei de la Veneția și ale GRECO privind normele electorale, în conformitate cu 

standardele și cele mai bune practici europene, inclusiv cele referitoare la dreptul de a fi 

candidat independent, la o finanțare publică proporțională pentru a promova condiții 

competitive egale pentru toți candidații și la auditarea partidelor politice; remarcă faptul 

că alegerile locale au fost marcate de acuzații de nereguli electorale; subliniază faptul că 

autoritățile competente ar trebui să le ancheteze și, dacă este necesar, să inițieze 

urmărirea penală; 

9. subliniază importanța unei separări clare între orientările de stat și cele de partid; salută 

noua lege adoptată în decembrie 2014 privind finanțarea partidelor și îndeamnă toate 

partidele politice să realizeze un bilanț al aplicării sale efective, care ar trebui să vizeze 

reducerea semnificativă a posibilităților de deturnare de fonduri publice; regretă faptul 

că părți importante din legislația relevantă au fost adoptate fără un consens între partide;  

10. salută accentuarea mai fermă de către Comisie a reformei administrației publice în 

cadrul procesului de extindere; salută faptul că, în această privință, se înregistrează 

progrese, dar ia act de faptul că pot fi adoptate măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți 

calitatea legislației și administrația locală; împărtășește îngrijorările privind politizarea 



 

 

administrației publice; solicită realizarea de progrese în ceea ce privește creșterea 

transparenței, a eficienței și a responsabilității administrației guvernamentale centrale și 

locale și îmbunătățirea coordonării dintre acestea, precum și a celei dintre 

administrațiile locale independente, în special în domeniul investițiilor, al planificării 

proiectelor și al implementării; consideră că este esențială abordarea deficiențelor în 

ceea ce privește recrutarea, eliberarea din funcție și criteriile de evaluare, neaplicarea 

evaluării performanței, precum și capacitățile slabe administrative, de supraveghere și 

de control;  

11. încurajează depunerea unor eforturi suplimentare pentru a consolida capacitățile 

instituției Ombudsmanului cu privire la cazurile de combatere a discriminării; 

12. salută noua strategie de reformă judiciară pentru 2014-2018, remarcând cu satisfacție 

faptul că planul de acțiune relevant a fost în general aplicat la timp, precum și alegerea 

noului Procuror General; salută noile măsuri juridice menite să crească transparența 

procesului de alegere a procurorilor; ia act de faptul că progresele înregistrate în 

domeniul reformei sistemului judiciar au facilitat deschiderea a patru capitole 

suplimentare în cadrul Conferinței interguvernamentale din decembrie 2014; 

încurajează depunerea unor eforturi suplimentare în vederea monitorizării și a reducerii 

în continuare a numărului de cauze acumulate pe rolul instanțelor și a duratei 

procedurilor judiciare, precum și a îmbunătățirii eficienței Curții Constituționale; 

13. salută progresele realizate de Muntenegru în ceea ce privește aplicarea reformelor 

menite să garanteze independența și creșterea eficienței sistemului judiciar; continuă să 

fie profund îngrijorat de influențele necuvenite asupra independenței sistemului judiciar, 

în special în ceea ce privește recrutarea și evoluția carierei judecătorilor și a 

procurorilor; solicită îmbunătățirea criteriilor de selecție pentru numiri și promovări, 

precum și respectarea principiilor legalității și proporționalității în cadrul procedurilor 

disciplinare; solicită adoptarea unor măsuri suplimentare esențiale de reformă privind 

recrutarea, promovarea și sistemele disciplinare pentru judecători și procurori; ia act de 

faptul că o parte din aceste preocupări vor fi abordate într-un pachet de legi privind 

organizarea sistemului judiciar; 

14. este preocupat de cauzele aflate încă pe rolul Curții Constituționale, în special cele 

legate de eventuala încălcare sistematică a drepturilor omului, cum ar fi inițiativa de 

analizare a constituționalității Legii privind contravențiile; 

15. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că nu au fost depuse eforturi serioase pentru 

combaterea impunității în cauzele care implică crime de război; încurajează autoritățile 

competente să urmărească în justiție cazurile de crime de război în timp util, inclusiv la 

cel mai înalt nivel; solicită autorităților competente să ancheteze, să urmărească în 

justiție, să judece și să pedepsească în mod efectiv crimele de război, în conformitate cu 

standardele internaționale, și să garanteze accesul rapid al victimelor la justiție și 

despăgubiri echitabile;  

16. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că, în pofida resurselor financiare 

substanțiale din partea donatorilor internaționali, canalizate către autorități, s-au realizat 

progrese limitate în combaterea corupției, care rămâne o amenințare la adresa bunei 

funcționări și a stabilității instituțiilor democratice, a statului de drept și a dezvoltării 

economice; solicită o mai mare implicare a Comisiei naționale pentru implementarea 

strategiei de combatere a corupției și crimei organizate, ca structură esențială în 



 

 

coordonarea combaterii corupției; subliniază necesitatea urgentă a unei participări mai 

active și a unei cooperări efective din partea guvernului, a tuturor sectoarelor vieții 

publice și a societății civile în prevenirea corupției, precum și în consolidarea cadrului 

legislativ și a protejării denunțătorilor; 

17. solicită autorităților să crească capacitatea procurorilor, a judecătorilor, a poliției și a 

altor autorități de impunere a ordinii de drept și să înregistreze un bilanț solid al 

anchetelor, urmăririlor penale și condamnărilor la toate nivelurile, inclusiv în dosarele 

de corupție la nivel înalt; salută adoptarea legilor privind combaterea corupției, în 

special a celor privind activitățile de lobby, procedura administrativă generală, 

achizițiile publice și modificările aduse legii privind prevenirea conflictelor de interese; 

solicită aplicarea lor efectivă pentru a permite intensificarea cooperării între agențiile de 

impunere a ordinii de drept și consolidarea sistemului de control al conflictelor de 

interese și al declarației de avere; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea 

în aplicare a acestor legi; consideră importantă consolidarea instituțiilor, pentru a le 

permite să aibă o abordare mai activă contra corupției, precum și implicarea deplină a 

noii comisii parlamentare pentru supravegherea activității Agenției anticorupție, care ar 

trebui să primească resurse suficiente; subliniază faptul că deficiențele în ceea ce 

privește independența și responsabilitatea sistemului judiciar rămân o preocupare 

serioasă și obstrucționează combaterea corupției; 

18. solicită, de asemenea, sistemului judiciar să lucreze într-un mod mai transparent în ceea 

ce privește cazurile de corupție și de crimă organizată, mai ales atunci când este vorba 

de publicarea în verdicte a numelor firmelor, persoanelor fizice și funcționarilor publici 

implicați în astfel de infracțiuni; 

19. ia act de faptul că modificările frecvente ale legislației pot pune obstacole în calea unei 

combateri eficace a criminalității organizate; solicită creșterea capacităților autorităților 

competente, în special în ceea ce privește anchetele complexe și cazurile dificile; salută 

modificările aduse Codului Penal vizând prevenirea și monitorizarea radicalizării și a 

extremismului religios; salută noul drept penal care incriminează ,,luptătorii străiniˮ, 

inclusiv jihadiștii; invită autoritățile competente să aplice efectiv dispozițiile juridice 

relevante pentru a preveni și monitoriza orice potențială amenințare la adresa cetățenilor 

muntenegreni; subliniază importanța combaterii oricăror forme de extremism; 

20. salută semnarea Acordului de cooperare strategică și operațională între Muntenegru și 

Europol, progresele realizate în negocierile privind încheierea acordului cu Eurojust și 

dobândirea statutului de observator în rețelele judiciare europene relevante pentru 

instituțiile din Muntenegru; încurajează cooperarea operațională strânsă cu organismele 

judiciare relevante europene, inclusiv cu privire la problema traficului de ființe umane; 

21. remarcă eforturile recente de îmbunătățire a  mecanismelor de consultare cu 

organizațiile societății civile (OSC) pentru a se ajunge la o mai mare transparență în 

politică și legiferare în cadrul unui proces integrator; salută discuțiile publice cu privire 

la revizuirea planurilor de acțiune pentru capitolele 23 și 24; invită autoritățile 

competente să dezvolte în continuare o finanțare publică sustenabilă pentru OSC și un 

cadru instituțional adecvat; salută numirea de către guvern a unui nou consiliu pentru 

dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale; solicită autorităților competente să 

modifice cadrul și practicile juridice pentru a oferi protecție activiștilor societății civile 

împotriva atacurilor și a urii propagate, conform relatărilor, de unele publicații și să 

creeze un climat în care aceștia își pot desfășura activitatea fără frică sau reprimări; 



 

 

22. reafirmă importanța libertății de exprimare ca una dintre valorile fundamentale ale 

Uniunii Europene; consideră că este esențial ca jurnaliștii să beneficieze de 

independență deplină; este profund îngrijorat de deteriorarea libertății mass-mediei și de 

standardele profesionale și etice scăzute în rândul profesioniștilor din mass-media din 

Muntenegru; regretă intens faptul că incidentele îndreptate împotriva jurnaliștilor și 

proprietății mass-mediei continuă să aibă loc; ia act de faptul că guvernul din 

Muntenegru a instituit o comisie de investigare a atacurilor îndreptate împotriva 

jurnaliștilor; îndeamnă autoritățile competente să pună în aplicare recomandările acestei 

comisii și să realizeze un bilanț solid al urmăririlor penale și al condamnărilor finale ale 

autorilor; consideră că, pentru aprofundarea standardelor democratice, este esențială 

existența unei mass-medii publice independente, cu independență editorială și o 

finanțare stabilă și sustenabilă; reliefează responsabilitatea care le revine tuturor 

persoanelor politice și mass-mediei de a cultiva un climat de toleranță față de opiniile 

diferite; subliniază că declarațiile publice în sprijinul libertății mass-mediei contribuie la 

crearea unui climat favorabil pentru respectarea și protecția jurnaliștilor; salută acordul 

încheiat de reprezentanții mass-mediei privind revizuirea codului profesional de etică, 

ca un prim pas în direcția îmbunătățirii autoreglementării mass-mediei; consideră că 

trebuie adoptat un cadru legislativ clar, care va stabili norme referitoare la proprietatea 

mass-mediei și la finanțarea acesteia; 

23. consideră că o atitudine transparentă în abordarea trecutului totalitar, inclusiv 

deschiderea arhivelor serviciilor secrete, reprezintă un pas în direcția unei mai mari 

democratizări, responsabilități și puteri instituționale; 

24. salută faptul că legea împotriva discriminării a fost aproape în totalitate armonizată cu 

acquis-ul; invită autoritățile să rezolve deficiențele rămase în ceea ce privește 

discriminarea rasială și dispozițiile referitoare la sancțiuni; invită autoritățile să 

furnizeze Consiliului împotriva discriminării toate resursele financiare și administrative 

necesare; deși recunoaște faptul că s-au înregistrat unele progrese în incluziunea socială 

și educația romilor, este îngrijorat cu privire la rata ridicată de abandon școlar și la 

ponderea redusă a elevilor romi în populația totală de elevi; solicită promovarea 

inițiativelor care sprijină accesul romilor la locuințe, sănătate, educație și ocuparea 

forței de muncă, precum și autonomizarea femeilor rome și educația elevelor rome; 

salută eforturile depuse de autoritățile competente în ceea ce privește protejarea 

drepturilor LGBTI în timpul celei de-a doua parade care a avut loc fără incidente; este 

îngrijorat totuși de continuarea atacurilor la adresa membrilor comunității și activiștilor 

LGBTI; solicită atât actorilor politici, cât și actorilor societății civile, să combată 

ostilitatea și violența larg răspândită împotriva minorităților sexuale, în special prin 

eforturi de educare și informare a publicului, pentru a contribui la schimbarea 

atitudinilor și prin cursuri de pregătire oferite poliției, procurorilor și judecătorilor; 

25. salută îmbunătățirea cadrului juridic privind drepturile persoanelor cu dizabilități; 

constată că sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a respecta acquis-ul UE; îndeamnă 

guvernul să accelereze progresele în ceea ce privește accesibilitatea clădirilor pentru 

persoanele cu dizabilități și regretă că majoritatea instituțiilor de stat și locale, inclusiv 

clădirile prioritare selectate (cum ar fi parlamentul și instanțele) nu sunt încă accesibile 

pentru persoanele cu dizabilități; rămâne îngrijorat de rata mare de abandon școlar a 

elevilor cu dizabilități din sistemul de învățământ, după școala primară și după liceu; 

remarcă că trebuie asigurată suficientă transparență pentru fondul de reabilitare 

profesională și angajare a persoanelor cu dizabilități și cheltuielile aferente; 



 

 

26. subliniază necesitatea de a consolida și mai mult aplicarea și monitorizarea legilor și 

politicilor vizând copiii, la nivel național și local, și de a furniza capacități adecvate; 

solicită îmbunătățirea educației pentru toți copiii și depunerea în continuare de eforturi 

suplimentare în vederea sprijinirii copiilor vulnerabili; subliniază că trebuie extinsă 

reforma în domeniul justiției juvenile și pentru copii în procedurile administrative, civile 

și penale, pentru a promova un acces mai larg la justiție; 

27. este îngrijorat de faptul că progresele în ceea ce privește drepturile femeilor, egalitatea 

de gen, reprezentarea femeilor în politică și pe piața muncii, precum și combaterea 

violenței domestice, sunt încă limitate; subliniază necesitatea urgentă de a accelera 

progresele în ceea ce privește drepturile femeilor, egalitatea de gen, reprezentarea 

femeilor în politică și pe piața muncii, precum și combaterea violenței domestice; 

solicită în acest sens o mai mare implicare a parlamentului, o cooperare mai structurată 

cu societatea civilă, consolidarea capacităților instituționale, inclusiv îmbunătățirea 

cooperării între serviciile sociale și autoritățile de impunere a ordinii de drept; solicită 

ca drepturile victimelor să fie plasate în centrul tuturor măsurilor și să fie exercitată 

obligația de diligență în prevenirea, anchetarea, pedepsirea și oferirea de reparații pentru 

actele de violență domestică; 

28. salută politicile Muntenegrului vizând crearea unui climat de toleranță și incluziune 

pentru toate minoritățile naționale; încurajează autoritățile din Muntenegru să protejeze 

în continuare identitatea multinațională a regiunii Boka Kotorska și să consolideze 

cooperarea culturală și economică cu statele membre ale UE aflate în vecinătate; 

29. salută faptul că libertatea de gândire, libertatea de conștiință și libertatea religioasă 

continuă să fie garantate și aplicate; ia act de tensiunile care persistă între Biserica 

Ortodoxă sârbă și cea muntenegreană, în special legate de patrimoniu; solicită adoptarea 

unei legi noi privind statutul juridic al comunităților religioase; 

30. încurajează guvernul să pună în aplicare reforme economice sustenabile, inclusiv 

dispoziții juridice referitoare la mecanismele anticoncurențiale, pentru a mări 

competitivitatea și a depăși deficiențele structurale, să soluționeze problemele aferente 

largului sector informal și să îmbunătățească mediul de afaceri în ansamblu; solicită 

consolidarea dialogului social dintre diverșii parteneri; solicită, în plus, consolidarea 

capacităților, inclusiv angajarea în consultări publice, precum și formularea și 

coordonarea politicilor economice, de asemenea în scopul reducerii disparităților 

regionale; insistă asupra necesității de a combate evaziunea fiscală; este îngrijorat cu 

privire la faptul că lipsa de securitate juridică și judiciară, inclusiv acordarea de licențe, 

procedurile de administrare fiscală și executarea contractelor pot ascunde riscuri pentru 

actorii economici și submina capacitatea Muntenegrului de a atrage investiții străine; 

subliniază necesitatea urgentă de a soluționa litigiile comerciale cu investitorii străini, 

de o importanță majoră pentru economia Muntenegrului; împărtășește îngrijorările cu 

privire la lipsa unei îmbunătățiri concrete a situației pieței de muncă și la ratele constant 

ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și ale șomajului de lungă durată și solicită, prin 

urmare, adoptarea unor măsuri active pe piața muncii;  

31. constată că nu există încă un dialog suficient între partenerii sociali și solicită 

consolidarea mai mare a drepturilor celor care instituie noi sindicate; salută 

amendamentele la legea forței de muncă menite să reglementeze drepturile lucrătorilor 

în cazul unui faliment; încurajează guvernul să accelereze activitățile vizând primul său 

program dedicat ocupării forței de muncă și reformelor sociale, în scopul identificării și 



 

 

soluționării principalelor provocări din Muntenegru din cadrul politicii privind ocuparea 

forței de muncă, includerea socială și reducerea sărăciei; 

32. salută aplicarea inițiativei în favoarea întreprinderilor mici și aderarea Muntenegrului la 

programul UE privind competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME); 

solicită accelerarea schemelor de sprijin din sectorul public pentru IMM-uri, deoarece 

acestea sunt una dintre forțele principale ale dezvoltării economice; 

33. continuă să fie deosebit de îngrijorat cu privire la întârzierile din soluționarea procedurii 

de faliment pentru cel mai mare producător industrial al Muntenegrului, fabrica de 

aluminiu KAP, care încalcă obligațiile asumate de această țară în cadrul Acordului de 

stabilizare și asociere (ASA); îndeamnă guvernul și părțile implicate să ajungă la o 

soluție durabilă pentru KAP, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat din 

ASA și pe baza transparenței și a statului de drept; 

34. regretă faptul că Muntenegru a ignorat ordinul instanței cipriote privind vânzarea KAP 

și solicită Muntenegrului să recunoască în totalitate deciziile respective emise de 

autoritățile judiciare ale statelor membre ale UE; 

35. încurajează Muntenegru să continue progresele în domeniul protecției mediului și al 

schimbărilor climatice, prin consolidarea capacităților administrative, dezvoltarea unor 

politici energetice durabile și promovarea unui model economic ecologic care să 

stimuleze investițiile, pentru a asigura alinierea cu acquis-ul în materie de mediu și 

schimbări climatice; reamintește necesitatea de a elabora o strategie energetică 

națională, care să ia în considerare mai multe surse diferite de energie regenerabilă, 

precum și necesitatea de a respecta patrimoniul natural și zonele aflate sub protecție și 

recunoaștere internațională; solicită urgent consultări privind proiectele transfrontaliere; 

36. solicită o planificare pe termen lung în ceea ce privește turismul de coastă și crearea 

unor mecanisme puternice pentru prevenirea distrugerii mediului și a corupției în 

domeniul amenajării teritoriului și al construcțiilor; 

37. remarcă participarea activă a Muntenegrului și rolul său constructiv în cadrul cooperării 

regionale și internaționale și al procesului de reconciliere regională; felicită guvernul 

pentru alinierea deplină la politica comună externă și de securitate a UE și încurajează 

autoritățile să alinieze în continuare poziția țării în materie de afaceri externe la cea a 

Uniunii, în special având în vedere contextul actual de amenințare teroristă 

internațională; felicită guvernul pentru faptul că Muntenegrul a fost singura țară 

candidată la aderarea la UE din Balcanii de Vest care, împreună cu Albania, s-a aliniat 

pe deplin pozițiilor și deciziilor UE cu privire la situația din Ucraina; invită autoritățile 

muntenegrene să-și intensifice cooperarea cu partenerii politici și economici 

internaționali, în scopul de a consolida rezistența țării la presiunile externe și la 

încercările de destabilizare a țării și a regiunii; salută participarea țării la misiunile civile 

și militare ale UE, NATO și ONU; 

38. solicită tuturor membrilor NATO, și mai ales acelor state membre ale UE care fac parte 

din NATO, să sprijine activ aderarea Muntenegrului la alianța NATO, pentru a furniza 

mai multă securitate în Marea Adriatică, toate celelalte țări fiind deja membre NATO, și 

pentru a consolida, prin urmare, securitatea regională; 

39. încurajează Muntenegru să abordeze celelalte probleme bilaterale nerezolvate cu vecinii 



 

 

săi, cât mai devreme posibil în procesul de aderare, într-un spirit constructiv și de 

vecinătate; reafirmă necesitatea de a soluționa de urgență problemele rămase privind 

aspectele legate de demarcarea frontierelor și succesiune cu Croația, Bosnia și 

Herțegovina, Serbia și Kosovo; încurajează continuarea colaborării cu țările învecinate, 

prin schimburi de experiență cu privire la procesul de negociere pentru aderarea la UE; 

salută statutul de observator al Muntenegrului în cadrul Tratatului privind Carta 

energiei; 

40. îndeamnă la o soluționare imediată, de comun acord, a problemei graniței cu Croația și, 

dacă o soluție de comun acord se dovedește imposibil de găsit, solicită ca disputa să fie 

soluționată de Curtea Internațională de Justiție de la Haga, în conformitate cu normele și 

principiile dreptului internațional; 

41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și 

parlamentului Muntenegrului. 

 


