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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Černé Hory za rok 2013
(2013/2882(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, která byla 
uzavřena dne 29. března 20101,

– s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.– 20. června 2003 a jejich 
přílohu nazvanou „Soluňská agenda pro západní Balkán: směrem k evropské integraci,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 9. listopadu 2010 
o stanovisku Komise k žádosti Černé Hory o členství v Evropské unii (COM(2010)0670),

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. května 2012 
o pokroku Černé Hory při provádění reforem (COM(2012)0222) a s ohledem na závěry 
Rady ze dne 26. června 2012, v nichž rozhodla, že přístupová jednání s Černou Horou by 
měla být zahájena dne 29. června 2012,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16. října 2013 o 
zprávě o pokroku Černé Hory (SWD(2013)0411 v konečném znění) a o strategii rozšíření 
a hlavních výzvách na období 2010-2014 (KOM(2010)0700),

– s ohledem na prohlášení a doporučení, která na své šesté schůzi ve dnech 29.-30. dubna 
2013 vydal Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení Evropská unie-Černá hora,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Černé Hoře, včetně své usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o rozšíření: politiky, kritéria a strategické zájmy EU2,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že přistoupení k EU by mělo i nadále zůstat hybnou silou pro 
pokračující reformy; 

B. vzhledem k tomu, že Černá Hora postoupila na cestě k integraci do EU;

C. vzhledem k nastávajícímu otevření kapitoly 23 a 24 v jednáních;

D. vzhledem k tomu, že nedávné ústavní reformy posilují nezávislost soudnictví;

E. vzhledem k tomu, že nadále budí obavy korupce a organizovaná trestná činnost;

F. vzhledem k tomu, že v procesu reforem a přistoupení k EU hraje klíčovou roli občanská 

                                               
1 Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.
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společnost;

G. vzhledem k tomu, že pro politickou stabilitu a pro bezpečnost a hospodářský rozvoj v 
Černé Hoře a v celém regionu je vysoce důležitá regionální spolupráce;

Jednání o přistoupení

1. vyzývá k tomu, že aby byly co nejdříve otevřeny nové kapitoly jednání, bude-li reformní 
proces pokračovat a bude-li dosaženo konkrétních výsledků;

2. vítá vládní akční plán ke kapitolám 23 a 24, který stanoví souhrnný reformní program a 
představuje ukazatel pro otevření těchto kapitol;

3. požaduje začlenění zástupců občanské společnosti do vyjednávacích struktur;

4. zdůrazňuje odpovědnost vlády i parlamentu Černé Hory za včasné informování veřejnosti 
o vývoji přístupových jednání;

Politická kritéria

5. naléhavě vyzývá všechny politické síly, aby se prostřednictvím stálého dialogu a 
konstruktivní spolupráce zaměřovaly na program integrace země do EU;

6. vítá posílení úlohy dohledu Parlamentu i prostřednictvím kontrolních konzultačních 
slyšení; vyzývá však k posílení kroků v návaznosti na závěry slyšení, důslednému dohledu 
nad prováděním přijatých právních předpisů a k aktivnějšímu parlamentnímu zapojení do 
jednání; konstatuje, že vyšetřovací komise pro údajné zneužívání veřejných prostředků na 
účely politických stran ve své závěrečné zprávě nedokázala vyvodit žádné politické 
závěry a že následný soudní postup zůstává v tomto ohledu neúplný;

7. považuje za zásadní posílení koordinačního a monitorovacího mechanismu pro provádění 
strategie veřejné správy a přijetí dalších opatření, která pomohou vytvořit profesionální, 
efektivní a nestrannou veřejnou správu; vyzývá k posílení nezávislosti a kapacit úřadu 
veřejného ochránce práv;

8. vítá změny ústavy zaměřené na posílení nezávislosti soudnictví snížením politického vlivu 
na jmenování veřejných žalobců a vysokých soudních úředníků prostřednictvím 
transparentnějších postupů založených na zásluhách; vybízí k přijetí dalších opatření na 
snížení politizace soudnictví v praxi;

9. vítá kroky na racionalizaci soudů a na další snížení počtu nevyřízených případů; je však 
znepokojen pomalým prováděním strategie soudní reformy, délkou soudních řízení, 
špatnou infrastrukturou mnoha soudů a slabým vymáháním občanskoprávních a správních 
rozhodnutí; vyzývá k posílení kapacit soudních a trestněprávních rad; naléhavě vyzývá k 
přijetí příslušných kroků v návaznosti na nevyřešené zprávy o válečných zločinech, aby 
jejich původci přišli o svou beztrestnost; vyzývá, aby byla přijata příslušná opatřeni k 
zajištění přístupu civilních obětí ke spravedlnosti a nápravě;

10. konstatuje, že vzdělávání, zdravotní péče a veřejné zakázky jsou nadále extrémně 
zranitelné vůči korupci; vítá zřízení nového parlamentního výboru pro boj proti korupci; 
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naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby posílily kapacitu orgánů dohledu, zvýšily 
transparentnost financování politických stran a posílily kapacity na všech úrovních s cílem 
omezit případy porušování zákona o veřejných zakázkách;

11. vyzývá ke zlepšení koordinace mezi agenturami pro vymáhání práva a soudním systémem 
při potírání organizované trestné činnosti; vyjadřuje vážné znepokojení nad zrušením 
rozsudků první instance v případech organizované trestné činnosti; vyzývá Černou Horu, 
aby se nadále zapojila do mezinárodní a regionální spolupráce v boji proti organizované 
trestné činnosti;

12. zdůrazňuje, že je třeba posílit konzultace a zlepšit interakci s občanskou společností 
zaměřenou na transparentnější politické rozhodování;

13. je nadále znepokojen slovním a fyzickým zastrašováním novinářů; připomíná, že je 
důležité podporovat odpovědné sdělovací prostředky a redakční nezávislost; považuje za 
zásadně důležité pomáhat chránit novináře a svobodu sdělovacích prostředků i řádným 
vyšetřením a stíháním všech hrozeb a útoků proti nim; vítá rozhodnutí zřídit zvláštní 
orgán, který by sledoval úsilí oficiálních míst o vyřešení případů vražd novinářů a útoků 
na ně., který by pomohl vybudovat hlubší důvěru mezi státem a sdělovacími prostředky;

14. zdůrazňuje, že za vytvoření ovzduší tolerance a začlenění jsou odpovědné všechny 
politické síly; vyzývá ke zlepšení situace sociálně zranitelných skupin včetně přístupu 
postižených osob ke vzdělávání a lékařské péči; naléhavě vyzývá k dalšímu usnadnění 
vzdělávání a zaměstnávání Romů; je znepokojen vysokou mírou homofobie v této zemi; 
vítá novou strategii na zvýšení kvality života lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a 
transsexuálů i plnou podporu příslušných orgánů pro první Pride parade;

15. je znepokojen pomalým pokrokem při rozvíjení rodinných a komunitních služeb a malým 
začleněním dětí z romské a egyptské komunity do vzdělávacího systému; naléhavě vyzývá 
k účinnému uplatňování zákona o ochraně před domácím násilám a ke zvýšení povědomí 
veřejnost o právech dítěte na ochranu před všemi formami zneužívání, zanedbávání a 
vykořisťování; 

Sociálně-ekonomické záležitosti

16. vyzývá vládu, aby se soustředila na zvýšení hospodářského růstu pro zlepšení životních 
podmínek; vyzývá k vyvinutí úsilí na řešení velkého neformálního sektoru, zlepšení 
právního systému a potírání korupce, jež by se zaměřovalo na zlepšení podnikatelského 
prostředí i na provedení strukturálních reforem s cílem přilákat více přímých zahraničních 
investic, jež jsou zásadní pro diverzifikaci hospodářství; 

17. naléhavě vyzývá k přijetí opatření na boj s vysokou nezaměstnaností, zejména uchazečů o 
první zaměstnání, a na zlepšení nevýkonného pracovního trhu; vyzývá k posílení 
dvoustranného sociálního dialogu;

Regionální spolupráce

18. vítá proaktivní účast Černé Hory v regionálních iniciativách; vítá, že udržuje dobré 
dvoustranné vztahy se všemi sousedy, ale zdůrazňuje, že je třeba přesně stanovit hranice s 
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Chorvatskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Kosovem a vyřešit majetkové otázky 
se srbskou a černohorskou pravoslavnou církví; vítá pokroky v procesu Sarajevského 
prohlášení včetně provádění regionálního programu pro problematiku bydlení;

°
°      °

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu 
Černé Hory.


