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Europos Parlamento rezoliucija dėl Juodkalnijos 2013 m. pažangos ataskaitos
(2013/2882(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir 
Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą1,

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas ir jų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms: Europos
integracijos link“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Komisijos nuomonės dėl Juodkalnijos narystės Europos Sąjungoje prašymo 
(COM(2010) 0670),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Juodkalnijos reformų įgyvendinimo pažangos (COM(2012) 0222) ir į 2012 m. 
birželio 26 d. Tarybos išvadas dėl sprendimo pradėti stojimo derybas su Juodkalnija 
2012 m. birželio 29 d.,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Juodkalnijos 2013 m. pažangos ataskaitos (SWD(2013) 0411 final) ir 2013–
2014 m. plėtros strategijos ir pagrindinių uždavinių (COM(2013) 0700),

– atsižvelgdamas į 6-ojo Europos Sąjungos ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos 
parlamentinio komiteto 2013 m. balandžio 29–30 d. posėdžio pareiškimą ir 
rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Juodkalnijos ir 2012 m. lapkričio 22 d. 
rezoliuciją „Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai“2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi stojimo į ES procesas ir toliau turėtų būti labai svarbi paskata tęsti reformas; 

B. kadangi Juodkalnija padarė pažangą siekdama ES integracijos;

C. kadangi kitas derybų etapas – pradėti derybas dėl 23 ir 24 skyrių; 

D. kadangi neseniai pradėta konstitucine reforma stiprinamas teisminių institucijų 
nepriklausomumas;

E. kadangi korupcija ir organizuotas nusikalstamumas išlieka didelį susirūpinimą keliančiais 

                                               
1 OL L 108, 2010 4 29, p. 3.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0453.
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klausimais;

F. kadangi vykdant reformas ir rengiantis narystei ES pilietinė visuomenė atlieka itin svarbų 
vaidmenį;

G. kadangi regionų bendradarbiavimas itin svarbus siekiant politinio stabilumo, saugumo ir 
Juodkalnijos bei viso regiono ekonominės plėtros;

Stojimo derybos

1. ragina kuo greičiau pradėti derybas dėl naujų skyrių su sąlyga, kad toliau bus vykdomos 
reformos ir gaunama konkrečių rezultatų;

2. teigiamai vertina vyriausybės veiksmų planus dėl 23 ir 24 skyrių, kuriuose numatyta 
išsami reformų darbotvarkė ir kuriais nustatomas derybų dėl skyriaus pradžios kriterijus;

3. palankiai vertina pilietinės visuomenės atstovų įtraukimą į derybų struktūrą;

4. pabrėžia vyriausybės ir parlamento atsakomybę laiku informuoti visuomenę apie derybų 
raidą;

Politiniai kriterijai

5. ragina visas politines jėgas ir toliau dėmesį skirti šalies integracijos į ES darbotvarkei 
vykdant tvarų dialogą ir konstruktyviai bendradarbiaujant;

6. palankiai vertina tai, kad išplėstas parlamento priežiūros vaidmuo numatant kontrolę ir 
rengiant konsultacinius posėdžius; vis dėlto ragina užtikrinti aktyvesnius tolesnius 
veiksmus išvadų, padarytų per minėtus posėdžius, klausimu, griežtesnę priimtų teisės aktų 
įgyvendinimo priežiūrą ir aktyvesnį parlamento dalyvavimą derybose; pažymi, kad tyrimo 
komitetui, suburtam siekiant nagrinėti tariamą neteisėtą viešųjų lėšų panaudojimą 
politiniais partijos tikslais, savo galutinėje ataskaitoje nepavyko padaryti politinių išvadų, 
taigi šiuo požiūriu tolesnės teisminės priemonės liko neįgyvendintos iki galo;

7. mano, kad itin svarbu stiprinti koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą, kuris taikomas 
viešojo administravimo strategijos įgyvendinimui koordinuoti ir stebėti, ir imtis tolesnių 
priemonių siekiant sukurti profesionalų, veiksmingą ir nuopelnais pagrįstą viešąjį 
administravimą; ragina stiprinti ombudsmeno tarnybos nepriklausomumą ir pajėgumus;

8. palankiai vertina konstitucinius pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti teisminių institucijų 
nepriklausomumą ir mažinti politinę įtaką skiriant prokurorus ir teismo pareigūnus 
numatant skaidresnes ir nuopelnais pagrįstas procedūras; skatina numatyti tolesnes 
priemones, kuriomis būtų faktiškai mažinamas teisminių institucijų politizavimas;

9. palankiai vertina veiksmus, kuriais siekiama racionalizuoti teismus ir dar labiau sumažinti 
neišnagrinėtų bylų skaičių; tačiau yra susirūpinęs dėl lėto teismų reformos strategijos 
įgyvendinimo, teismo procedūrų trukmės, prastos daugelio teismų infrastruktūros ir 
nepakankamo civilinių ir administracinių sprendimų vykdymo užtikrinimo; ragina didinti 
teismų ir prokuratūros tarybų pajėgumus; primygtinai ragina imtis tinkamų tolesnių 
veiksmų nagrinėjant nepabaigtus tirti karo nusikaltimų pranešimus, kad būtų kovojama su 
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nebaudžiamumu; ragina numatyti priemones, kuriomis nukentėjusiems civiliams būtų 
užtikrintos galimybės siekti teisingumo ir žalos atlyginimo;

10. pažymi, kad švietimo, sveikatos priežiūros ir viešųjų pirkimų srityse ir toliau yra labai 
daug korupcijos; teigiamai vertina tai, kad sukurtas naujas parlamentinis kovos su 
korupcija komitetas; ragina valdžios institucijas didinti priežiūros institucijų pajėgumus, 
didinti partijų finansavimo skaidrumą ir stiprinti pajėgumus visais lygmenimis, kad būtų 
sumažintas netikslumų skaičius įgyvendinant viešųjų pirkimų įstatymą;

11. ragina gerinti teisėsaugos agentūrų ir teisminių institucijų koordinavimą kovojant su 
organizuotu nusikalstamumu; reiškia didelį susirūpinimą dėl pirmosios instancijos teismo 
sprendimų panaikinimo organizuoto nusikalstamumo bylose; ragina Juodkalniją kovojant 
su organizuotu nusikalstamumu ir toliau bendradarbiauti tarptautiniu ir regioniniu 
lygmenimis;

12. pabrėžia būtinybę aktyviau konsultuotis ir gerinti ryšius su pilietine visuomene, kad 
formuojant politiką būtų užtikrinta daugiau skaidrumo;

13. toliau reiškia susirūpinimą dėl žurnalistų žodinio ir fizinio bauginimo; primena, kad yra 
svarbu skatinti atsakingą žiniasklaidą ir redakcinę nepriklausomybę; mano, kad būtina 
padėti apsaugoti žurnalistus ir spaudos laisvę, be kita ko, tinkamai tiriant visus grasinimų 
ir išpuolių prieš žurnalistus atvejus ir traukiant už juos baudžiamojon atsakomybėn; 
palankiai vertina sprendimą įsteigti specialų organą, kuris stebėtų oficialius veiksmus 
siekiant spręsti žurnalistų nužudymo ir užpuolimo atvejus ir taip padėtų sukurti daugiau 
valstybės ir žiniasklaidos tarpusavio pasitikėjimo;

14. pabrėžia visų politinių jėgų atsakomybę kurti tolerantišką ir įtraukią aplinką; ragina gerinti 
socialiniu požiūriu pažeidžiamų grupių padėtį, įskaitant neįgalių asmenų galimybes 
pasinaudoti švietimo ir medicinos paslaugomis; ragina sudaryti dar geresnes sąlygas romų 
švietimui ir užimtumui; reiškia susirūpinimą dėl šalyje plačiai paplitusios homofobijos; 
palankiai vertina naują strategiją, kuria siekiama kelti LGBT asmenų gyvenimo kokybę, ir 
tai, kad valdžios institucijos visapusiškai remia pirmąsias gėjų eitynes;

15. reiškia susirūpinimą dėl mažos pažangos kuriant į šeimą ir bendruomenę orientuotas 
paslaugas ir žemą romų ir egiptiečių vaikų švietimo lygį; ragina veiksmingai įgyvendinti 
Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymą ir didinti visuomenės informuotumą apie vaiko 
teisę būti apsaugotam nuo visų formų smurto, nepriežiūros ir išnaudojimo; 

Socialiniai ir ekonominiai klausimai

16. ragina vyriausybę dėmesį sutelkti į ekonomikos augimo skatinimą, kad būtų pagerintas 
gyvenimo lygis; ragina imtis veiksmų siekiant kovoti su dideliu šešėlinės ekonomikos 
sektoriumi, tobulinti teisės sistemą ir kovoti su korupcija, kad būtų gerinamos verslo 
sąlygos, taip pat įgyvendinti struktūrines reformas, kuriomis būtų pritraukiama daugiau 
tiesioginių užsienio investicijų, būtinų norint įvairinti ekonomiką;

17. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų sprendžiama didelio nedarbo problema, ypač 
kalbant apie pirmą kartą darbo ieškančius asmenis, ir tobulinama prastai veikianti darbo 
rinka; ragina intensyvinti dvišalį socialinį dialogą;
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Regionų bendradarbiavimas

18. teigiamai vertina aktyvų Juodkalnijos dalyvavimą įgyvendinant regionines iniciatyvas; 
giria šalį už tai, kad ji palaiko gerus dvišalius santykius su visomis kaimyninėmis šalims, 
tačiau pabrėžia, kad reikia nustatyti sienas su Kroatija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina bei 
Kosovu siekiant spręsti su Serbijos ir Juodkalnijos ortodoksų bažnyčių nuosavybe 
susijusius klausimus; palankiai vertina pažangą, padarytą Sarajevo deklaracijos procese, 
įskaitant regioninės aprūpinimo būstu programos įgyvendinimą;

°
°      °

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Juodkalnijos vyriausybei 
bei parlamentui.


