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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojumu
(2013/2882(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2010. gada 29. marta Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas 
Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses1,

– ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 19. un 20. jūnija sanāksmē pieņemtos secinājumus 
un to pielikumu „Saloniku programma Rietumbalkānu valstīm: ceļā uz Eiropas 
integrāciju”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Komisijas atzinums par Melnkalnes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā” 
(COM(2010)0670),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
par Melnkalnes panākumiem reformu īstenošanā (COM(2012)0222) un Padomes 
2012. gada 26. jūnija sanāksmē pieņemtos secinājumus par lēmumu 2012. gada 29. jūnijā 
sākt pievienošanās sarunas ar Melnkalni,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 16. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojums” (SWD(2013)0411 final) un 
paziņojumu „Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2013.–2014. gadā” 
(COM(2013)0700),

– ņemot vērā deklarāciju un ieteikumus, ko Eiropas Savienības un Melnkalnes Stabilizācijas 
un asociācijas parlamentārā komiteja (SAPC) pieņēma savā 6. sanāksmē 2013. gada 29. un 
30. aprīlī,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Melnkalni un 2012. gada 22. novembra rezolūciju 
par paplašināšanos — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses2,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pievienošanās (ES) procesam arī turpmāk vajadzētu būt nepārtrauktu reformu 
galvenajam virzītājam; 

B. tā kā Melnkalne ir guvusi panākumus savā ceļā uz integrēšanos ES;

C. tā kā sarunās ir gaidāma 23. un 24. sadaļas atvēršana;

D. tā kā nesenā konstitucionālā reforma nostiprina tiesu sistēmas neatkarību;

                                               
1 OV L 108, 29.4.2010., 3. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0453.
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E. tā kā joprojām nopietnas bažas sagādā korupcija un organizētā noziedzība;

F. tā kā pilsoniskajai sabiedrībai ir neaizstājama nozīme reformu procesā un pievienošanās 
(ES) procesā;

G. tā kā reģionālajai sadarbībai ir ļoti liela nozīme attiecībā uz Melnkalnes un visa reģiona 
politisko stabilitāti, drošību un ekonomisko attīstību,

Pievienošanās sarunas

1. prasa pēc iespējas ātrāk atvērt sarunu sadaļas ar noteikumu, kas tiek turpināts reformu 
process un tiek sasniegti konkrēti rezultāti;

2. atzinīgi vērtē valdības rīcības plānus par 23. un 24. sadaļu, kuros noteikta visaptverošu 
reformu darba kārtība un kuri uzskatāmi par etalonu šo sadaļu atvēršanai;

3. uzteic pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iekļaušanu sarunu struktūrās;

4. uzsver, ka gan valdība, gan parlaments ir atbildīgi par to, lai savlaicīgi informētu 
sabiedrību par sarunu gaitu;

Politiskie kritēriji

5. mudina visus politiskos spēkus, iesaistoties noturīgā dialogā un konstruktīvi sadarbojoties, 
saglabāt mērķtiecību sarunās par valsts integrāciju ES;

6. atzinīgi vērtē to, ka ir palielinājusies parlamenta nozīme uzraudzības jomā, veicot arī 
kontroles pasākumus un konsultatīvas uzklausīšanas; taču prasa pastiprināti pārraudzīt 
uzklausīšanas sanāksmju secinājumus, stingrāk uzraudzīt pieņemto tiesību aktu īstenošanu 
un panākt parlamenta aktīvāku iesaistīšanu sarunās; norāda, ka komiteja, kas tika 
izveidota, lai izmeklētu publisko finanšu līdzekļu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu 
partiju politisko mērķu panākšanai, savā noslēguma ziņojumā nav spējusi izdarīt 
politiskus secinājumus un šajā sakarībā veiktie tiesu iestāžu pasākumi ir nepilnīgi;

7. uzskata, ka valsts pārvaldes stratēģijas īstenošanā ir svarīgi stiprināt koordinēšanas un 
uzraudzības mehānismu un veikt turpmākus pasākumus, lai izveidotu valsts pārvaldes 
iestādes, kas darbu veic profesionāli, efektīvi un kvalitatīvi; prasa nostiprināt Ombuda 
biroja neatkarību un darbības spējas;

8. atzinīgi vērtē konstitucionālos grozījumus, kuru mērķis ir nostiprināt tiesu iestāžu 
neatkarību un mazināt politisko ietekmi prokuroru un tiesu iestāžu augstāko amatpersonu 
iecelšanā, izveidojot pārredzamākas procedūras, kas balstītos uz nopelnu izvērtēšanu; 
mudina veikt turpmākus pasākumus, lai mazinātu politisko ietekmi uz tiesu iestāžu darbu;

9. atzinīgi vērtē pasākumus darba uzlabošanai tiesās un centienus vēl vairāk samazināt 
neizskatīto lietu skaitu; tomēr pauž bažas par tiesu sistēmas reformas stratēģijas gauso 
īstenošanu, tiesas procesu ilgumu, slikto infrastruktūru daudzās tiesu iestādēs un lēmumu 
nepilnīgu izpildi civillietās un administratīvajās lietās; prasa uzlabot tiesu un prokuratūras 
iestāžu darbības spējas; mudina rīkoties attiecībā uz vēl neizskatītajiem ziņojumiem par 
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kara noziegumiem, lai novērstu nesodāmību; prasa veikt pasākumus, lai nodrošinātu 
cietušo civiliedzīvotāju tiesības uz taisnīgumu un kompensācijām;

10. norāda, ka izglītības, veselības aprūpes un publiskā iepirkuma jomā joprojām ir ārkārtīgi 
augsts korupcijas līmenis; atzinīgi vērtē to, ka parlamentā ir izveidota jauna Korupcijas 
novēršanas komiteja; mudina valsts iestādes uzlabot uzraudzības iestāžu spējas, palielināt 
pārredzamību partiju finansēšanas jomā un stiprināt veiktspēju visos līmeņos, lai novērstu 
trūkumus tiesību aktu īstenošanā publiskā iepirkuma jomā;

11. prasa uzlabot tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu koordināciju cīņā pret organizēto 
noziedzību; pauž nopietnas bažas par pirmās instances tiesu pieņemto spriedumu 
atcelšanu lietās par organizēto noziedzību; aicina Melnkalni turpināt iesaistīties 
starptautiskajā un reģionālajā sadarbībā, cīnoties pret organizēto noziedzību;

12. uzsver, ka vairāk ir jārīko apspriešanās un jāuzlabo saikne ar pilsonisko sabiedrību, lai 
nodrošinātu lielāku pārredzamību politikas veidošanā;

13. pauž satraukumu arī par žurnālistu mutisku un fizisku iespaidošanu; atgādina par 
plašsaziņas līdzekļu atbildīguma un redakcionālās neatkarības veicināšanas nozīmi; 
uzskata, ka ir būtiski palīdzēt aizsargāt žurnālistus un preses brīvību, tostarp pienācīgi 
izmeklējot visus gadījumus, kad pret žurnālistiem vērsti draudi un uzbrukumi, un sodīt par 
šādiem pārkāpumiem; atzinīgi vērtē lēmumu izveidot struktūru, kura pārraudzīs, kā valsts 
iestādēs tiek risināti žurnālistu slepkavību un pret viņiem vērsto uzbrukumu gadījumi, un 
kura var palīdzēt panākt valsts iestāžu un plašsaziņas līdzekļu lielāku savstarpējo 
uzticēšanos;

14. uzsver, ka visi politiskie spēki ir atbildīgi par tolerantas un iekļaujošas atmosfēras izveidi; 
prasa uzlabot sociāli neaizsargāto grupu stāvokli, tostarp izglītības un veselības aprūpes 
iestāžu pieejamību personām ar invaliditāti; mudina arī turpmāk veicināt romu izglītību un 
nodarbinātību; pauž bažas par augsto homofobijas līmeni šajā valstī; atzinīgi vērtē jauno 
stratēģiju, kas paredzēta, lai uzlabotu lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu dzīves 
kvalitāti, un to, ka valsts iestādes ir pilnībā atbalstījušas pirmo praida gājienu;

15. pauž bažas par lēno progresu ģimenēm paredzēto pakalpojumu un sabiedrības sniegto 
pakalpojumu attīstības jomā, kā arī par zemajiem rādītājiem romu un ēģiptiešu bērnu 
izglītības jomā; mudina efektīvi īstenot Likumu par aizsardzību pret vardarbību ģimenē un 
palielināt sabiedrības informētību par bērna tiesībām uz aizsardzību pret vardarbību, 
nolaidīgu izturēšanos un izmantošanu; 

Sociālekonomiskie jautājumi

16. aicina valdību pievērsties jautājumam par ekonomiskās izaugsmes palielināšanu, lai 
uzlabotu dzīves līmeni; prasa pielikt vairāk pūļu, lai risinātu jautājumus saistībā ar plašo 
neoficiālās ekonomikas sektoru, pilnveidot tiesību sistēmu un novērst korupciju nolūkā 
uzlabot uzņēmējdarbības vidi, kā arī īstenot strukturālas reformas, lai piesaistītu vairāk 
ārvalstu tiešo ieguldījumu, kam ir svarīga nozīme ekonomikas dažādošanā;

17. mudina pieņemt pasākumus, lai novērstu plašo bezdarbu, jo īpaši to personu vidū, kuras ir 
pirmās darbvietas meklējumos, un lai uzlabotu vāji attīstīto darba tirgu; prasa stiprināt 
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abpusējo sociālo dialogu;

Reģionālā sadarbība

18. atzinīgi vērtē Melnkalnes aktīvo iesaistīšanos reģionālajās iniciatīvās; pauž gandarījumu 
par tās spēju saglabāt labas divpusējas attiecības ar visām kaimiņvalstīm, tomēr uzsver, ka 
ir jānosaka robežas ar Horvātiju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu, kā arī Kosovu un ka 
jārisina jautājumi, kas saistīti ar Serbijas un Melnkalnes ortodoksālās baznīcas īpašumiem; 
atzinīgi vērtē progresu attiecībā uz Sarajevas deklarācijas procesu, tostarp Reģionālās 
mājokļu programmas īstenošanu;

°
°      °

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Melnkalnes valdībai 
un parlamentam.


