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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Czarnogóry 
w 2013 r.
(2013/2882(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony z 
dnia 29 marca 2010 r.1,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w dniach 19–20 czerwca 2003 r. i 
załącznik do nich zatytułowany „Agenda z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku 
integracji europejskiej”,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 
2010 r. dotyczący opinii Komisji w sprawie wniosku Czarnogóry o członkostwo w Unii 
Europejskiej (COM(2010)0670),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 
2012 r. w sprawie postępów osiągniętych przez Czarnogórę we wdrażaniu reform 
(COM(2012)0222) oraz konkluzje Rady z dnia 26 czerwca 2012 r. zawierające decyzję o
rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą w dniu 29 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając komunikaty Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 października 2013 r. w sprawie sprawozdania z postępów Czarnogóry w 2013 r. 
(SWD(2013)0411 final) oraz w sprawie strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań 
na lata 2013–2014 (COM(2013)0700),

– uwzględniając oświadczenie i zalecenia szóstego posiedzenia Komisji Parlamentarnej ds. 
Stabilizacji i Stowarzyszenia Unia Europejska – Czarnogóra z dni 29–30 kwietnia 2013 r.,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Czarnogóry oraz swoją rezolucję z 
dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozszerzenia: strategie polityczne, kryteria i 
strategiczne interesy UE2,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że akcesja do UE powinna pozostać główną siłą napędową dalszych 
reform;

B. mając na uwadze, że Czarnogóra osiągnęła postępy w kierunku integracji z UE;

C. mając na uwadze, że wkrótce mają zostać otwarte rozdziały 23 i 24 negocjacji;

                                               
1 Dz.U. L 108 z 29.4.2010, s. 3.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453.
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D. mając na uwadze, że niedawna reforma konstytucyjna wzmacnia niezawisłość wymiaru 
sprawiedliwości;

E. mając na uwadze, że korupcja i przestępczość zorganizowana pozostają poważnymi 
problemami;

F. mając na uwadze, że społeczeństwo obywatelskie odgrywa zasadniczą rolę w procesie 
reform i integracji z UE;

G. mając na uwadze, że współpraca regionalna ma niezwykle istotne znaczenie dla 
stabilności politycznej oraz bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Czarnogóry i całego 
regionu; 

Negocjacje akcesyjne

1. wzywa do jak najszybszego otwarcia nowych rozdziałów negocjacyjnych, pod warunkiem 
że kontynuowany będzie proces reform i osiągnięte zostaną konkretne rezultaty;

2. z zadowoleniem przyjmuje rządowe plany działania dotyczące rozdziałów 23 i 24, które 
to plany zakładają kompleksową strategię reform i stanowią punkt odniesienia dla 
otwarcia tych rozdziałów;

3. pochwala włączenie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do struktur 
negocjacyjnych;

4. podkreśla, że zarówno na rządzie, jak i parlamencie Czarnogóry spoczywa 
odpowiedzialność za terminowe informowanie obywateli o postępach w negocjacjach;

Kryteria polityczne

5. nawołuje wszystkie siły polityczne, by nadal skupiały się na programie integracji kraju z 
UE, poprzez trwały dialog i konstruktywną współpracę;

6. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie roli nadzorczej parlamentu również dzięki 
kontroli i wysłuchaniom konsultacyjnym; apeluje jednak o zintensyfikowane działania w 
następstwie wniosków z wysłuchań, silniejszy nadzór nad wdrażaniem przyjętego prawa i 
aktywniejszy udział parlamentu w negocjacjach; zauważa, że komisja śledcza ds. 
domniemanego sprzeniewierzenia funduszy publicznych do celów partii politycznych nie 
wyciągnęła politycznych wniosków w sprawozdaniu końcowym, a podjęte w związku z 
tym działania wymiaru sprawiedliwości pozostają niekompletne;

7. uznaje, że niezbędne jest zwiększenie koordynacji i wzmocnienie mechanizmu 
monitorowania w celu wdrożenia strategii administracji publicznej oraz przyjęcie 
dalszych środków w celu stworzenia profesjonalnej, skutecznej administracji publicznej, 
która jest zarządzana na podstawie kryterium osiągnięć; wzywa do zwiększenia 
niezależności i możliwości działania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich;

8. z zadowoleniem przyjmuje zmiany konstytucyjne mające na celu zwiększenie 
niezawisłości sądownictwa, polegające na ograniczeniu wpływu politycznego przy 
mianowaniu prokuratorów i urzędników wymiaru sprawiedliwości wysokiego szczebla w 
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drodze bardziej przejrzystej i opartej na osiągnięciach zawodowych procedury; zachęca 
do przyjmowania dalszych środków w celu praktycznego ograniczenia upolitycznienia 
wymiaru sprawiedliwości;

9. z zadowoleniem przyjmuje działania służące zracjonalizowaniu pracy sądów i dalszemu 
zmniejszaniu zaległości w rozpatrywaniu spraw; wyraża jednak zaniepokojenie w 
związku z powolnym wdrażaniem strategii reformy sądownictwa, długością procedur 
sądowych, ubogą infrastrukturą w wielu sądach i niskim poziomem wykonywania 
orzeczeń w sprawach cywilnych i administracyjnych; apeluje o zwiększenie kompetencji 
rad sędziów i prokuratorów; nalega na dalsze działania w związku ze sprawozdaniami 
dotyczącymi nieosądzonych zbrodni wojennych w celu rozwiązania problemu 
bezkarności; apeluje o przyjęcie większej liczby środków gwarantujących ofiarom 
cywilnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości i odszkodowania;

10. zauważa, że dziedziny kształcenia, opieki zdrowotnej i zamówień publicznych nadal są 
wybitnie narażone na korupcję; z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie nowej 
parlamentarnej komisji antykorupcyjnej; nalega na władze, aby zwiększyły zdolności 
instytucji nadzorczych, przejrzystość finansowania partii oraz zdolności na wszystkich 
szczeblach w celu ograniczenia nieprawidłowości przy wykonywaniu prawa w dziedzinie 
zamówień publicznych;

11. apeluje o poprawę koordynacji organów ścigania i sądownictwa w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej; wyraża poważne zaniepokojenie w związku z uchyleniem 
wyroków sądu pierwszej instancji w sprawach dotyczących przestępczości 
zorganizowanej; zachęca Czarnogórę do dalszej współpracy na szczeblu 
międzynarodowym i regionalnym w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej;

12. podkreśla potrzebę udoskonalenia konsultacji i interakcji ze społeczeństwem 
obywatelskim, tak aby osiągnąć większą przejrzystość w kształtowaniu polityki;

13. jest nadal zaniepokojony atakami werbalnymi i fizycznymi wymierzonymi w 
dziennikarzy; przypomina o znaczeniu wspierania odpowiedzialnych mediów i 
niezależności redakcyjnej; uważa, iż należy działać na rzecz ochrony dziennikarzy i 
wolności prasy również poprzez należyte prowadzenie dochodzeń i sądowne ściganie 
wszelkich przypadków gróźb pod adresem dziennikarzy i ataków na nich; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o powołaniu specjalnego organu ds. monitorowania 
oficjalnych działań zmierzających do rozwiązania spraw dotyczących zabójstw 
dziennikarzy i zamachów na nich, ponieważ organ ten może pomóc w zbudowaniu 
większego wzajemnego zaufania mediów i państwa;

14. podkreśla, że wszystkie siły polityczne są odpowiedzialne za tworzenie klimatu tolerancji 
i integracji; apeluje o poprawę sytuacji najbardziej wrażliwych grup społecznych, w tym o 
poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i opieki medycznej; apeluje o 
dalsze ułatwienia w kształceniu i zatrudnianiu Romów; wyraża zaniepokojenie wysokim 
poziomem homofobii w tym kraju; z zadowoleniem przyjmuje nową strategię poprawy 
jakości życia osób LGBT oraz pełne poparcie władz dla pierwszej parady równości;

15. wyraża zaniepokojenie powolnym postępem w rozwijaniu usług dla rodziny i usług 
środowiskowych oraz niskim współczynnikiem skolaryzacji dzieci pochodzenia 
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romskiego i egipskiego; wzywa do skutecznego wdrożenia ustawy o ochronie przed 
przemocą w rodzinie oraz do podnoszenia świadomości publicznej w kwestii prawa dzieci 
do ochrony przed wszelkimi formami znęcania się, zaniedbywania i wykorzystywania;

Kwestie społeczno-gospodarcze

16. zwraca się do rządu o skupienie się na zwiększaniu wzrostu gospodarczego w celu 
poprawy warunków życia; apeluje o podjęcie starań w celu zlikwidowania dużego sektora 
nieformalnego, udoskonalenia systemu prawnego, zlikwidowania korupcji i poprawy 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz o wdrożenie reform strukturalnych 
w celu przyciągnięcia większej ilości zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które są 
niezbędne do dywersyfikacji gospodarki;

17. apeluje o przyjęcie środków w celu likwidacji wysokiego bezrobocia, zwłaszcza 
bezrobocia wśród osób, które wchodzą na rynek pracy, oraz o wprowadzenie udoskonaleń 
na dotychczas niezadowalająco funkcjonującym rynku pracy; wzywa do zacieśnienia 
dwustronnego dialogu społecznego;

Współpraca regionalna

18. z zadowoleniem przyjmuje aktywne uczestnictwo Czarnogóry w inicjatywach 
regionalnych; pochwala Czarnogórę za utrzymywanie dobrych stosunków dwustronnych 
ze wszystkimi sąsiadami, lecz podkreśla konieczność ustalenia granic z Chorwacją, 
Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem, a także uregulowania kwestii mienia 
serbskiego i czarnogórskiego Kościoła Prawosławnego; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy dokonane w procesie realizacji deklaracji sarajewskiej, w tym wdrożenie 
regionalnego programu mieszkalnictwa;

°
°      °

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Czarnogóry.


