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Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul pe 2013 privind progresele 
realizate de Muntenegru
(2013/2882(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere, încheiat la 29 martie 2010, între 
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 
Muntenegru, pe de altă parte1,

– având în vedere concluziile Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003, 
precum și anexa intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre 
integrarea europeană”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 9 
noiembrie 2010 privind opinia Comisiei referitoare la cererea Muntenegrului de a deveni 
țară membră a Uniunii Europene (COM(2010)0670),

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 22 mai 
2012 privind progresele înregistrate de Muntenegru în punerea în aplicare a reformelor 
(COM(2012)0222) și concluziile Consiliului din 26 iunie 2012, în special decizia de a 
deschide negocierile de aderare cu Muntenegru la 29 iunie 2012,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 16 
octombrie 2013 privind Raportul din 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru 
(SWD(2013)0411 final) și Comunicarea Comisiei privind strategia de extindere și 
principalele provocări 2013-2014 (COM(2013)0700),

– având în vedere declarația și recomandările celei de-a treia reuniuni a Comisiei 
parlamentare de stabilizare și asociere (CPSA) Uniunea Europeană - Muntenegru, din 29-
30 aprilie 2013,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la această țară, inclusiv Rezoluția sa 
din 22 noiembrie 2012 referitoare la extindere: politici, criterii și interese strategice ale 
UE2,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât aderarea la UE ar trebui să rămână una dintre principalele forțe motrice ale 
continuării reformelor; 

B. întrucât Muntenegrul a realizat progrese în direcția integrării în UE;

C. întrucât capitolele 23 și 24 urmează să fie deschise în curând în cadrul negocierilor;

                                               
1 JO L 108, 29.4.2010, p. 3.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0453.
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D. întrucât recenta reformă constituțională consolidează independența justiției;

E. întrucât corupția și criminalitatea organizată continuă să suscite o deosebită îngrijorare;

F. întrucât societatea civilă îndeplinește un rol esențial în cadrul procesului de reformă și de 
aderare la UE;

G. întrucât cooperarea regională este deosebit de importantă pentru stabilitatea politică și 
pentru securitatea și dezvoltarea  economică a Muntenegrului și a întregii regiuni,

Negocierile de aderare

1. solicită să se deschidă capitole de negocieri în cel mai scurt termen posibil, cu condiția ca 
procesul de reformă să se desfășoare într-un ritm susținut și să se obțină rezultate 
concrete;

2. salută planurile de acțiune ale guvernului privind capitolele 23 și 24, care prezintă un 
program de reforme cuprinzător și constituie referința pentru deschiderea acestor capitole;

3. salută includerea unor reprezentanți ai societății civile în structurile de negociere;

4. subliniază responsabilitatea care îi revine atât Guvernului, cât și Parlamentului de a 
informa în timp util opinia publică în legătură cu evoluția negocierilor;

Criterii politice

5. îndeamnă toate forțele politice să rămână concentrate asupra calendarului de integrare a 
acestei țări în UE, prin intermediul unui dialog durabil și al unei cooperări constructive;

6. salută faptul că Parlamentul exercită un rol de supraveghere mai important, care include 
controlul și organizarea de audieri consultative; solicită totuși ca concluziile audierilor să 
fie puse în aplicare într-o mai mare măsură, să se exercite un control mai strict asupra 
punerii în aplicare a legislației adoptate și ca participarea parlamentară la negocieri să 
devină mai activă;  ia act de faptul că comisia de anchetă privind acuzațiile de deturnare 
de fonduri publice în favoarea unor partide politice nu a reușit să desprindă concluzii de 
ordin politic în cadrul raportului său final și că procedurile judiciare întreprinse în urma 
anchetei rămân lacunare în această privință;

7. consideră că este esențial să se consolideze mecanismul de coordonare și monitorizare a 
aplicării strategiei privind administrația publică și să se ia noi măsuri cu scopul de a se 
crea o administrație profesionistă, eficace și bazată pe merit; solicită consolidarea 
independenței și a capacităților Avocatului Poporului;

8. salută modificările aduse Constituției cu scopul de a consolida independența puterii 
judecătorești prin reducerea influenței politice la numirea procurorilor și a funcționarilor 
care ocupă înalte funcții de conducere în sistemul judiciar, prin instituirea unor proceduri 
mai transparente și bazate pe merit; încurajează adoptarea de noi măsuri în vederea 
reducerii, în practică, a politizării justiției;

9. salută măsurile adoptate în vederea raționalizării instanțelor a reducerii într-o măsură și 
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mai mare a numărului de cauze acumulate pe rolul instanțelor; își exprimă totuși 
îngrijorarea cu privire la ritmul lent al punerii în aplicare a strategiei de reformă a 
sistemului judiciar, la durata îndelungată a procedurilor judiciare, la infrastructura 
inadecvată din multe instanțe și la proporția scăzută a hotărârilor judecătorești și 
administrative executate în mod efectiv; solicită consolidarea capacităților puse la 
dispoziția consiliilor judecătorilor și procurorilor; solicită în mod insistent să se dea 
urmarea adecvată rapoartelor privind crimele de război, astfel încât să se combată 
impunitatea; solicită să se adopte măsuri de asigurare a accesului victimelor civile la 
justiție și la reparații;

10. constată că educația, îngrijirile de sănătate și achizițiile publice rămân extrem de 
vulnerabile la corupție; salută înființarea noii comisii parlamentare anticorupție; îndeamnă 
autoritățile să extindă capacitatea instituțiilor de supraveghere, să crească gradul de 
transparență al finanțării partidelor și să consolideze capacitatea la toate nivelurile pentru 
a reduce neregulile legate de punerea în aplicare a Legii privind achizițiile publice;

11. solicită îmbunătățirea coordonării dintre agențiile însărcinate cu aplicarea legii și puterea 
judecătorească în ceea ce privește combaterea criminalității organizate; își exprimă 
deosebita îngrijorare în legătură cu anularea unora dintre hotărârile pronunțate în primă 
instanță în cauze legate de criminalitatea organizată; invită Muntenegrul să își continue 
angajamentul în favoarea cooperării internaționale și regionale în cadrul combaterii 
criminalității organizate;

12. subliniază necesitatea unor consultări mai durabile și a îmbunătățirii interacțiunii cu 
societatea civilă în vederea creșterii gradului de transparență al elaborării politicilor;

13. își exprimă în continuare îngrijorarea în legătură cu intimidările verbale și fizice la adresa 
jurnaliștilor; reamintește importanța încurajării unei mass-medii responsabile și a 
independenței editoriale; consideră că este de o importanță esențială să se vină în ajutorul 
protecției jurnaliștilor și a libertății presei și prin anchetarea și urmărirea corespunzătoare 
în justiție a tuturor amenințărilor și atacurilor îndreptate împotriva acestora; salută decizia 
de înființare a unui organ special însărcinat să monitorizeze eforturile oficiale depuse în 
vederea soluționării cazurilor de asasinate și agresiuni având drept țintă jurnaliști, care 
poate contribui la instituirea unui climat mai stabil de încredere între stat și mass-media;

14. reliefează responsabilitatea care le revine tuturor forțelor politice în ceea ce privește 
crearea unui climat de toleranță și incluziune; solicită să se îmbunătățească situația 
grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, inclusiv accesul persoanelor cu 
dizabilități la servicii de educație și îngrijiri medicale; solicită în mod insistent facilitarea 
într-o măsură și mai mare a educației și ocupării profesionale a romilor; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu nivelul ridicat al homofobiei înregistrat în această țară; salută 
noua strategie destinată să amelioreze calitatea vieții persoanelor LGBT și sprijinul total 
oferit de autorități primei parade Pride;

15. își exprimă îngrijorarea în legătură cu ritmul lent în care avansează dezvoltarea serviciilor 
destinate familiei și a celor bazate pe comunitate, precum și în ceea ce privește numărul 
redus de copii romi și egipteni înscriși în sistemul de învățământ; solicită în mod insistent 
să se pună în aplicare în mod concret Legea privind protecția împotriva violenței în 
familie și să se crească gradul de conștientizare publică în legătură cu dreptul copilului la 
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protecție împotriva oricărei forme de abuz, neglijență și exploatare; 

Aspecte socioeconomice

16. invită Guvernul să se concentreze asupra consolidării creșterii economice pentru a se 
îmbunătăți nivelul de trai; solicită să se depună eforturi în vederea combaterii vastului 
sector informal, a îmbunătățirii sistemului legal și a combaterii corupției cu scopul de a 
îmbunătăți mediul de afaceri, precum și să se pună în aplicare reforme structurale cu 
scopul de a atrage un volum mai mare de investiții străine directe, care prezintă o 
importanță determinantă pentru diversificarea economiei;

17. solicită în mod insistent să se adopte măsuri de reducere a ratei ridicate a șomajului, axate 
în special asupra persoanelor aflate în căutarea unui prim loc de muncă, și să se 
îmbunătățească funcționarea pieței muncii; solicită consolidarea dialogului social bipartit;

Cooperarea regională

18. salută participarea proactivă a |Muntenegrului la inițiative regionale; adresează felicitări 
acestei țări pentru bunele relații bilaterale pe care le întreține cu toate țările învecinate, dar 
subliniază că este necesar să se delimiteze frontierele cu Croația, Serbia, Bosnia și 
Herțegovina și Kosovo și să se soluționeze problemele legate de dreptul de proprietate 
dintre Muntenegru și bisericile ortodoxe din Serbia și Muntenegru; salută progresul 
realizat în cadrul procesului Declarației de la Sarajevo, inclusiv aplicarea programului 
regional de locuințe;

°
°      °

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernului și parlamentului Republicii Muntenegru.


