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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για 
το Μαυροβούνιο
(2013/2882(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της 29ης Μαρτίου 2010 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της 
Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Ιουνίου 
2003 και το παράρτημα αυτών με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα 
Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 9 Νοεμβρίου 2010, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής όσον 
αφορά την αίτηση προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(COM(2010)0670),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο 
για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων (COM(2012)0222) και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012 στα οποία λαμβάνει απόφαση για την έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2013 και την έκθεση προόδου του 2013 για το 
Μαυροβούνιο (SWD(2013)0411 τελικό) και τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κύριες 
προκλήσεις 2013-2014 (COM(2013)0700),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις της 6ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μαυροβουνίου για τη Σταθερότητα και τη Σύνδεση 
(SAPC) της 29-30 Απριλίου 2013,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μαυροβούνιο, 
περιλαμβανομένου του ψηφίσματός του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη 
διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στην ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει μια σημαντική 
κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει πρόοδο στην οδό για την 
ενσωμάτωση στην ΕΕ·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0453.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκειται το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση ενισχύει την ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζουν να 
αποτελούν σοβαρά προβλήματα·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
μεταρρυθμιστική και στην ενταξιακή διαδικασία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία έχει μεγάλη σημασία για την 
πολιτική σταθερότητα και για την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη του 
Μαυροβουνίου και ολόκληρης της περιοχής·

Ενταξιακές διαπραγματεύσεις

1. ζητεί το άνοιγμα των κεφαλαίων το ταχύτερο δυνατόν, με την προϋπόθεση ότι η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία θα συνεχίζεται και θα υπάρχουν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα·

2. εκφράζει ικανοποίηση για τα σχέδια δράσης της κυβέρνησης όσον αφορά τα κεφάλαια 23 
και 24, που προσδιορίζουν ένα ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων και 
αποτελούν κριτήριο αναφοράς για το άνοιγμα αυτών των κεφαλαίων·

3. επικροτεί τη συμπερίληψη εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στις 
διαπραγματευτικές δομές·

4. υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουν η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να ενημερώνουν 
έγκαιρα το κοινό για τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαπραγμάτευση·

Πολιτικά κριτήρια

5. καλεί όλες τις πολιτικές ομάδες να παραμείνουν προσηλωμένες, μέσω του συνεχούς 
διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας, στο θεματολόγιο για την ένταξη της 
χώρας στην ΕΕ·

6. εκφράζει ικανοποίηση για τη βελτίωση του εποπτικού ρόλου του Κοινοβουλίου μέσω, 
μεταξύ των άλλων, ακροάσεων στο πλαίσιο ελέγχων και διαβουλεύσεων· ζητεί, ωστόσο, 
να ενισχυθεί η παρακολούθηση των συμπερασμάτων των ακροάσεων και η εποπτεία της 
εφαρμογής των εγκεκριμένων νομοθετημάτων και να γίνει πιο δραστήρια η συμμετοχή 
του κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις· σημειώνει ότι η εξεταστική επιτροπή που 
συστήθηκε για να διερευνήσει την καταγγελλόμενη κατάχρηση δημόσιων πόρων για 
κομματικούς πολιτικούς σκοπούς δεν κατέληξε σε πολιτικά συμπεράσματα στην τελική 
έκθεσή της και ότι η δικαστική συνέχεια στο ζήτημα αυτό παραμένει ακόμη ατελής·

7. θεωρεί κρίσιμης σημασίας την ενίσχυση του μηχανισμού συντονισμού και εποπτείας για 
την εφαρμογή της στρατηγικής σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, καθώς και τη λήψη 
περαιτέρω μέτρων για τη συγκρότηση μιας επαγγελματικής, αποδοτικής και αξιοκρατικής 
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δημόσιας διοίκησης· ζητεί την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των εξουσιών του 
Διαμεσολαβητή·

8. εκφράζει ικανοποίηση για τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος με τον περιορισμό των πολιτικών 
επιρροών στον διορισμό των εισαγγελέων και των ανώτερων δικαστικών υπαλλήλων 
μέσω  της εφαρμογής διαφανέστερων και αξιοκρατικών διαδικασιών· ενθαρρύνει τη λήψη 
περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό της πολιτικοποίησης του δικαστικού Σώματος στην 
πράξη·

9. εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες εξορθολογισμού των δικαστηρίων και την 
περαιτέρω μείωση του όγκου των συσσωρευμένων υποθέσεων· ανησυχεί, ωστόσο, για 
την αργή εφαρμογή της στρατηγικής για τη δικαστική μεταρρύθμιση, τη διάρκεια των 
δικαστικών διαδικασιών, τις ανεπαρκείς υποδομές σε πολλά δικαστήρια και την 
περιορισμένη επιβολή των αστικών και διοικητικών αποφάσεων· ζητεί την αναβάθμιση 
των ικανοτήτων των δικαστικών και εισαγγελικών συμβουλίων· ζητεί επίσης να δοθεί η 
κατάλληλη συνέχεια στις εκκρεμούσες υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου, ώστε να τεθεί 
τέρμα στην ατιμωρησία· ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
των άμαχων θυμάτων στη δικαιοσύνη και τη διεκδίκηση επανορθώσεων·

10. σημειώνει ότι η παιδεία, η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες προμήθειες συνεχίζουν 
να είναι εξαιρετικά ευάλωτοι τομείς όσον αφορά τη διαφθορά· επιδοκιμάζει τη σύσταση 
της νέας κοινοβουλευτικής επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· προτρέπει 
τις αρχές να ενισχύσουν τις ικανότητες των εποπτικών οργανισμών, να αυξήσουν τη 
διαφάνεια στο πεδίο της χρηματοδότησης των κομμάτων και να ενισχύσουν τις 
ικανότητες σε όλους τους τομείς ώστε να περιοριστούν οι παρατυπίες στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών·

11. ζητεί τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και της 
δικαστικής εξουσίας, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει 
σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με την ακύρωση πρωτοβάθμιων αποφάσεων σε υποθέσεις 
οργανωμένου εγκλήματος· καλεί το Μαυροβούνιο να συνεχίσει να συμμετέχει στις 
δραστηριότητες διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος·

12. τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των διαβουλεύσεων και βελτίωσης της αλληλεπίδρασης 
με την κοινωνία των πολιτών, με στόχο μια μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαμόρφωση της 
πολιτικής·

13. συνεχίζει να ανησυχεί για τα κρούσματα εκφοβισμού, με λόγους και με πράξεις, εναντίον 
δημοσιογράφων· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η προώθηση της ύπαρξης υπεύθυνων 
μέσων ενημέρωσης και της συντακτικής ανεξαρτησίας· θεωρεί καίριας σημασίας να 
υποστηριχθεί η προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του Τύπου, μεταξύ 
άλλων και με την κατάλληλη διερεύνηση και δίωξη για τις περιπτώσεις απειλών και 
επιθέσεων εναντίον τους· εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση σύστασης ειδικού 
σώματος για την εποπτεία των κρατικών προσπαθειών διαλεύκανσης υποθέσεων 
δολοφονιών και επιθέσεων κατά δημοσιογράφων, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των μέσων 
ενημέρωσης·
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14. τονίζει την ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 
κλίματος ανεκτικότητας και αποφυγής διακρίσεων· ζητεί τη βελτίωση της κατάστασης 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προωθώντας, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση των 
ανθρώπων με αναπηρίες στην εκπαίδευση και τις ιατρικές υπηρεσίες· ζητεί να 
διευκολυνθεί περισσότερο η πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση και την απασχόληση· 
εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα ομοφοβίας στη χώρα· επιδοκιμάζει τη νέα 
στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΛΟΑΔ, καθώς και την πλήρη 
υποστήριξη εκ μέρους των αρχών για την πρώτη «πορεία υπερηφάνειας»·

15. εκφράζει ανησυχία για την αργή πρόοδο στην ανάπτυξη υπηρεσιών σε επίπεδο 
οικογένειας και κοινότητας, αλλά και για τη χαμηλή εκπαιδευτική κάλυψη των παιδιών 
των Ρομά και των Αιγυπτίων· ζητεί να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος για την προστασία 
από την ενδοοικογενειακή βία και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού όσον 
αφορά το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία από κάθε είδους κακομεταχείριση, 
παραμέληση ή εκμετάλλευση· 

Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα

16. καλεί την κυβέρνηση να επικεντρώσει την προσοχή της στην οικονομική ανάπτυξη, με 
στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού· ζητεί να καταβληθούν 
προσπάθειες για τον περιορισμό του μεγέθους του ανεπίσημου τομέα της οικονομίας, τη 
βελτίωση του νομικού συστήματος και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ώστε να 
βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και να εφαρμοστούν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων άμεσων ξένων επενδύσεων, 
που έχουν καίρια σημασία για τη διαφοροποίηση της οικονομίας·

17. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, ιδίως μεταξύ εκείνων 
που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά, και για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, που 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση· ζητεί ακόμη την ενίσχυση του διμερούς 
κοινωνικού διαλόγου·

Περιφερειακή συνεργασία

18. επιδοκιμάζει την ενεργό συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε περιφερειακές πρωτοβουλίες· 
συγχαίρει τις αρχές της χώρας για τη διατήρηση καλών διμερών σχέσεων με όλους τους 
γείτονες, τονίζει όμως την ανάγκη να οριοθετηθούν τα σύνορα με την Κροατία, τη 
Σερβία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο και να επιλυθούν τα περιουσιακά 
ζητήματα που αφορούν τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου· 
εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαδικασία της 
διακήρυξης του Σαράγεβο, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής του περιφερειακού 
οικιστικού προγράμματος·

°
°      °

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.
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