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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Progress 2013 dwar il-
Montenegro
(2013/2882(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet 
Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, 
min-naħa l-oħra, tad-29 ta' Marzu 20101,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ġunju 2003 u l-
anness tagħhom bit-titolu "L-Aġenda ta' Tessaloniki għall-Balkani tal-Punent: lejn l-
integrazzjoni Ewropea",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tad-9 ta' Novembru 2010 dwar l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni 
tal-Montenegro biex jissieħeb fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0670),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tat-
22 ta' Mejju 2012 dwar il-progress tal-Montenegro fl-implimentazzjoni tar-riformi 
(COM(2012)0222), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2012 fejn ġie deċiż li 
jinfetħu n-negozjati ta' adeżjoni mal-Montenegro fid-29 ta' Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tas-16 ta' Ottubru 2013 dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2013 dwar il-Montenegro 
(SWD(2013)0411 finali) u l-Istrateġija tat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2014 
(COM(2013)0700),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet tas-Sitt Laqgħa tal-Kumitat 
Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni Unjoni Ewropea-Montenegro (SAPC), 
tat-29 u l-30 ta' April 2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Montenegro u r-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-22 ta' Novembru 2012 dwar it-Tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-
UE2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-adeżjoni fl-UE għandha tibqa' l-ixprun ewlieni għat-tkomplija tar-riformi; 

B. billi l-Montenegro għamel progress lejn l-integrazzjoni fl-UE;

C. billi l-ftuħ tal-Kapitoli 23 u 24 huwa imminenti fin-negozjati;

                                               
1 ĠU L 108, 29.4.2010, p. 3.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0453.
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D. billi r-riforma kostituzzjonali riċenti saħħet l-indipendenza tal-ġudikatura;

E. billi l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata għadhom kwistjonijiet ta' tħassib serji;

F. billi s-soċjetà ċivili għandha rwol kruċjali fil-proċess ta' riforma u ta' adeżjoni fl-UE;

G. billi l-kooperazzjoni reġjonali hija importanti ħafna għall-istabilità politika u għas-sigurtà 
u l-iżvilupp ekonomiku fil-Montenegro u r-reġjun kollu;

Negozjati tal-adeżjoni

1. Jitlob li l-kapitoli jinfetħu malajr kemm jista' jkun, bil-kundizzjoni li l-proċess ta' riforma 
jkun sostnut u jinkisbu riżultati konkreti;

2. Jilqa' l-pjanijiet ta' azzjoni tal-gvern dwar il-kapitoli 23 u 24 li stipulaw aġenda tar-riforma 
komprensiva u jikkostitwixxu l-parametru referenzjarju għall-ftuħ ta' dawn il-kapitoli;

3. Ifaħħar l-inklużjoni tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fl-istrutturi tan-negozjati;

4. Jissottolinja r-responsabbiltà tal-Gvern u tal-Parlament li jinformaw liċ-ċittadini u lis-
soċjetà ċivili fi żmien xieraq dwar l-iżviluppi fin-negozjati;

Kriterji politiċi

5. Iħeġġeġ lill-forzi politiċi kollha biex jibqgħu ffukati, permezz ta' djalogu sostenibbli u 
kooperazzjoni kostruttiva, fuq l-aġenda ta' integrazzjoni tal-pajjiż fl-UE;

6. Jilqa' t-tisħiħ tar-rwol ta' sorveljanza tal-Parlament anke permezz ta' seduti ta' kontroll u 
konsultattivi; jitlob, madankollu, is-segwitu msaħħaħ tal-konklużjonijiet tas-seduti, 
sorveljanza aktar b'saħħitha tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni adottata u involviment 
parlamentari aktar attiv fin-negozjati; jinnota li kumitat ta' inkjesta dwar l-allegat użu 
ħażin tal-fondi pubbliċi favur il-partiti politiċi ma wasalx għal konklużjonijiet politiċi fir-
rapport finali tiegħu u s-segwitu ġudizzjarju baqa' mhux komplut f'dan ir-rigward;

7. Iqis li huwa essenzjali li jissaħħaħ il-mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u monitoraġġ għall-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' amministrazzjoni pubblika u biex jittieħdu aktar miżuri 
biex tinħoloq amministrazzjoni pubblika professjonali, effettiva u bbażata fuq il-mertu; 
jitlob li jissaħħu l-indipendenza u l-kapaċitajiet tal-uffiċċju tal-Ombudsman;

8. Jilqa' l-emendi kostituzzjonali mmirati lejn it-tisħiħ tal-indipendenza tal-ġudikatura billi 
titnaqqas l-influwenza politika fuq il-ħatra tal-prosekuturi u uffiċjali ġudizzjarji ta' livell 
għoli permezz ta' proċeduri aktar trasparenti u bbażati fuq il-mertu; iħeġġeġ aktar miżuri 
biex inaqqsu l-politiċizzazzjoni tal-ġudikatura fil-prattika;

9. Jilqa' l-passi biex jiġu razzjonalizzati l-qrati u biex jitnaqqas aktar l-għadd ta' każijiet 
pendenti; jinsab imħasseb, madankollu, dwar l-implimentazzjoni kajmana tal-istrateġija 
tar-riforma ġudizzjarja, it-tul tal-proċeduri tal-qrati, l-infrastruttura ħażina f'ħafna qrati u l-
infurzar dgħajjef ta' deċiżjonijiet ċivili u amministrattivi; jitlob li jitjiebu l-kapaċitajiet fil-
kunsilli ġudizzjarji u ta' prosekuzzjoni; iħeġġeġ segwitu xieraq ta' rapporti pendenti dwar 
id-delitti tal-gwerra biex tiġi indirizzata l-impunità; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiżguraw 
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l-aċċess tal-vittmi ċivili għall-ġustizzja u kumpens;

10. Jinnota li l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-akkwist pubbliku għadhom wisq vulnerabbli 
għall-korruzzjoni; jilqa' l-istabbiliment, fi ħdan il-parlament, ta' Kumitat Kontra l-
Korruzzjoni ġdid; iħeġġeġ lill-awtoritajiet biex itejbu l-kapaċità tal-istituzzjonijiet 
superviżorji, iżidu t-trasparenza tal-finanzjament tal-partiti u jsaħħu l-kapaċità fil-livelli 
kollha sabiex inaqqsu l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-liġi dwar l-akkwist 
pubbliku;

11. Jitlob li titjieb il-koordinazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura fil-ġlieda 
kontra l-kriminalità organizzata; jinsab serjament imħasseb dwar l-annullament ta' 
sentenzi ta' prim' istanza f'każijiet ta' kriminalità organizzata; jistieden lill-Montenegro 
jkompli jimpenja ruħu fil-kooperazzjoni internazzjonali u reġjonali meta jiġġieled kontra 
l-kriminalità organizzata;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-konsultazzjonijiet u titjieb l-interazzjoni mas-soċjetà ċivili 
bl-għan li jkun hemm aktar trasparenza fit-tfassil tal-politika;

13. Għadu mħasseb dwar l-intimidazzjoni verbali u fiżika kontra l-ġurnalisti; ifakkar fl-
importanza li jitrawmu midja responsabbli u indipendenza editorjali; iqis li huwa
essenzjali li jiġu protetti l-ġurnalisti u l-libertà tal-istampa wkoll billi jiġu investigati u 
proċessati t-theddid u l-attakki kollha kontrihom; jilqa' d-deċiżjoni biex jitwaqqaf korp 
speċjali biex jimmonitorja l-isforzi uffiċjali biex isolvu każijiet ta' qtil u attakki fuq il-
ġurnalisti, li jista' jgħin fl-istabbiliment ta' fiduċja aktar profonda bejn l-istat u l-midja;

14. Jenfasizza r-responsabilità tal-forzi politiċi kollha biex joħolqu klima ta' tolleranza u 
inklużjoni; jitlob li titjieb is-sitwazzjoni ta' gruppi soċjalment vulnerabbli inkluż l-aċċess 
ta' persuni b'diżabilità fil-faċilitajiet ta' edukazzjoni u mediċi; iħeġġeġ aktar faċilitazzjoni 
tal-edukazzjoni u l-impjieg għar-Rom; jinsab imħasseb dwar il-livell għoli ta' omofobija 
fil-pajjiż; jilqa' l-istrateġija l-ġdida għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-persuni LGBT u l-
appoġġ sħiħ tal-awtoritajiet għall-ewwel parata "Pride";

15. Jinsab imħasseb dwar il-progress kajman fl-iżvilupp tas-servizzi tal-familja u bbażati fuq 
il-komunità u n-nuqqasijiet fis-sistema edukattiva tat-tfal Rom u Eġizzjani; iħeġġeg l-
implimentazzjoni effettiva tal-Liġi dwar il-Protezzjoni mill-Vjolenzja fil-Familja u s-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar id-dritt tat-tfal li jiġu mħarsa minn kull forma ta' 
abbuż, negliġenza u sfruttament; 

Kwistjonijiet soċjoekonomiċi

16. Jistieden lill-gvern biex jiffoka fuq it-tkabbir ekonomiku li dejjem qed jiżdied sabiex 
itejjeb l-istandards tal-ħajja; jitlob li jsiru sforzi biex jindirizzaw is-settur informali kbir, 
itejbu s-sistema legali u jindirizzaw il-korruzzjoni sabiex itejbu l-ambjent tan-negozju kif 
ukoll biex jimplimentaw ir-riformi strutturali biex jattiraw aktar investiment dirett barrani 
li huwa kruċjali għad-diversifikazzjoni tal-ekonomija;

17. Iħeġġeġ li jittieħdu miżuri biex jindirizzaw il-livell għoli ta' qgħad, partikolarment fost 
dawk li qed ifittxu x-xogħol għall-ewwel darba, u biex itejbu l-prestazzjoni baxxa tas-suq 
tax-xogħol; jitlob li jissaħħaħ id-djalogu soċjali bilaterali;
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Kooperazzjoni reġjonali

18. Jilqa' l-parteċipazzjoni proattiva tal-Montenegro f'inizjattivi reġjonali; Ifaħħar lill-
Montenegro talli żamm relazzjonijiet bilaterali tajba mal-ġirien kollha iżda jenfasizza l-
ħtieġa li jiddelimita l-fruntieri mal-Kroazja, is-Serbja, il-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo 
u jindirizza l-kwistjonijiet tal-proprjetajiet fir-rigward tal-Knejjes Ortodossi Serbi u 
Montenegrini; jilqa' l-progress dwar il-Proċess tad-Dikjarazzjoni ta' Sarajevo, inkluża l-
implimentazzjoni tal-Programm Reġjonali tad-Djar;

°
°      °

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvern u l-Parlament tal-Montenegro.


