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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Черна 
гора за 2013 г.
(2013/2882 (RSP).

Европейският парламент,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република 
Черна гора, от друга страна, подписано на 29 март 2010 г.1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 юни 2003 г. и 
приложението към тях със заглавие „Програмата от Солун за Западните Балкани: по 
пътя към европейска интеграция“,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
от 9 ноември 2010 г. относно становището на Комисията относно кандидатурата на 
Черна гора за членство в Европейския съюз (COM(2010)0670),

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 
22 май 2012 г. относно напредъка на Черна гора в извършването на реформи 
(COM(2012)0222) и заключенията на Съвета от 26 юни 2012 г. с решение за 
започване на преговори за присъединяване с Черна гора на 29 юни 2012 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 
16 октомври 2013 г. относно доклада за напредъка на Черна гора за 2013 г. 
(SWD(2013) 0411 final) и стратегията за разширяване и основните 
предизвикателства за периода 2013 – 2014 г. (COM (2013) 0700),

– като взе предвид декларацията и препоръките на 6-тото заседание на 
Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора (ПКСА) 
от 29 – 30 април 2013 г.,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Черна гора и своята 
резолюция от 22 ноември 2012 г., озаглавена „Разширяване: политики, критерии и 
стратегическите интереси на ЕС“2,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че присъединяването към ЕС следва да продължи да бъде 
основна движеща сила за непрекъснати реформи; 

Б. като има предвид, че Черна гора отбелязва напредък към интеграция в ЕС;

В. като има предвид, че отварянето на глави 23 и 24 предстои в преговорите;

                                               
1 ОВ L 108, 29.4.2010 г., стр. 3.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0453.
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Г. като има предвид, че неотдавнашната конституционна реформа укрепва 
независимостта на съдебната система;

Д. като има предвид, че корупцията и организираната престъпност продължават да 
будят сериозно безпокойство;

Е. като има предвид, че гражданското общество играе ключова роля в процеса на 
реформа и присъединяване към ЕС;

Ж. като има предвид, че регионалното сътрудничество е изключително важно за 
политическата стабилност и за сигурността и икономическото развитие в Черна 
гора и целия регион;

Преговори за присъединяване

1. призовава за отваряне на глави във възможно най-кратък срок, при условие че 
процесът на реформи продължава и се постигат конкретни резултати;

2. приветства плановете за действие на правителството относно глави 23 и 24, които 
установяват всеобхватна програма за реформи и представляват базата за сравнение 
с оглед отваряне на тези глави;

3. приветства включването на представители на гражданското общество в 
преговорните структури;

4. подчертава отговорността и на правителството, и на парламента да информират 
своевременно обществеността относно развитието на преговорите;

Политически критерии

5. настоятелно призовава всички политически сили да продължат да съсредоточават 
усилията си, чрез устойчив диалог и конструктивно сътрудничество, върху процеса 
на интеграция на страната в ЕС;

6. приветства увеличаването на надзорната функция на Парламента също така чрез 
контрол и консултативни изслушвания; въпреки това призовава за засилени 
последващи действия във връзка със заключенията от изслушванията, по-голям 
надзор на прилагането на приетото законодателство и по-активно участие на 
Парламента в преговорите; отбелязва, че анкетната комисия, създадена, за да 
разследва твърдения за злоупотреба с обществени средства за партийни 
политически цели, не успя да стигне до политически заключения в своя 
окончателен доклад и последващите съдебни действия остават непълни в това 
отношение;

7. счита, че е от съществено значение да се засили механизмът за координация и за 
мониторинг на изпълнението на стратегията за публичната администрация и да се 
предприемат допълнителни мерки за създаване на публична администрация, която е 
професионална, ефективна и изградена на основата на качеството на работата; 
призовава за повишаване на независимостта и капацитета на службата на 
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омбудсмана;

8. приветства измененията в конституцията, насочени към повишаване на 
независимостта на съдебната система чрез намаляване на политическото влияние 
върху назначаването на прокурорите и висшите съдебни служители чрез по-
прозрачни и основани на качеството на работата процедури; насърчава 
предприемането на по-нататъшни мерки за намаляване на практика на 
политизирането на съдебната власт;

9. приветства стъпките за рационализиране на съдилищата и по-нататъшно 
намаляване на обема на натрупаните за разглеждане дела; въпреки това изразява 
загриженост относно бавното изпълнение на стратегията за съдебна реформа, 
продължителността на съдебните процедури, недостатъчната инфраструктура в 
много съдилища и незадоволителното прилагане на граждански и административни 
решения; призовава за засилване на капацитета на съдебния и прокурорския съвет; 
настоятелно призовава за осигуряване на необходимите последващи действия във 
връзка с доклади за военни престъпления с цел справяне с безнаказаността; 
призовава за мерки за гарантиране на достъпа на цивилните жертви до правосъдие и 
обезщетение;

10. отбелязва, че образованието, здравеопазването и обществените поръчки 
продължават да бъдат изключително уязвими по отношение на корупцията; 
приветства създаването на новата парламентарна комисия за борба с корупцията; 
настоятелно призовава органите да увеличат капацитета на надзорните институции, 
да повишат прозрачността на финансирането на партиите и да подсилят капацитета 
на всички равнища с цел да се намалят нередностите в прилагането на закона за 
обществените поръчки;

11. призовава за подобряване на координацията между правоприлагащите органи и 
съдебната система в борбата срещу организираната престъпност; изразява сериозно 
безпокойство по повод отмяната на присъди, произнесени в съд на първа инстанция 
по дела за организирана престъпност; приканва Черна гора да продължи да взема 
участие в международно и регионално сътрудничество, когато води борба с 
организираната престъпност;

12. подчертава необходимостта от засилване на консултациите и подобряване на 
взаимодействието с гражданското общество с цел повече прозрачност в процеса на 
създаване на политики;

13. продължава да бъде загрижен относно отправянето на словесни и физически 
заплахи срещу журналисти; напомня колко е важно да се насърчават отговорните 
медии и редакционната независимост; счита, че е от съществено значение да се 
подпомогне защитата на журналистите и свободата на печата също така чрез 
надлежно разследване и преследване на всички заплахи и атаки срещу тях; 
приветства решението за създаване на специален орган, който да наблюдава 
официалните усилия за разрешаване на случаи на убийства и нападения срещу 
журналисти, което може да спомогне за установяване на по-голямо доверие между 
държавата и медиите;
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14. подчертава отговорността, която всички политически сили носят за създаване на 
атмосфера на толерантност и социално приобщаване; призовава за подобряване на 
положението на социално уязвимите групи, включително достъп на лицата с 
увреждания до образование и лечебни заведения; настоятелно призовава за по-
нататъшно улесняване на образованието и заетостта за ромите; изразява 
загриженост относно високото ниво на хомофобия в страната; приветства новата 
стратегия за подобряване качеството на живот на ЛГБТ лицата и пълната подкрепа 
от страна на органите за първия гей парад;

15. изразява загриженост относно бавния напредък в развитието на услугите, 
предоставяни в семейството и общността, и ниската степен на обхващане в 
образователната система на ромските и египетските деца; настоятелно призовава за 
ефективно прилагане на Закона за защита от насилие в семейството и за повишаване 
на информираността на обществото относно правото на детето да бъде защитено от 
всякакви форми на злоупотреба, пренебрегване и експлоатация;

Социално-икономически въпроси

16. приканва правителството да се съсредоточи върху повишаване на икономическия 
растеж с оглед подобряване на стандарта на живот; призовава за усилия за справяне 
с големия дял на сивата икономика, за подобряване на правната система и за 
справяне с корупцията, насочени към подобряване на бизнес средата, както и за 
прилагане на структурни реформи за привличането на повече чуждестранни преки 
инвестиции от решаващо значение за диверсификация на икономиката;

17. настоятелно призовава за мерки за справяне с високата безработица, особено при 
лица, търсещи работа за първи път, и за подобряване на зле функциониращия пазар 
на труда; призовава за укрепване на двустранния социален диалог;

Регионално сътрудничество

18. приветства активното участие на Черна гора в регионални инициативи; поздравява я 
за поддържане на добри двустранни отношения с всички съседни държави, но 
подчертава необходимостта от очертаване на границите с Хърватия, Сърбия, Босна 
и Херцеговина и Косово и решаване на имуществените въпроси, свързани със 
сръбската и черногорската източноправославни църкви; приветства напредъка в 
рамките на процеса от Сараево, включително прилагането на регионалната 
жилищна програма;

°
°      °

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителството и парламента на Черна гора.


