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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Čiernej Hory za rok 2013
(2013/2882(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich 
členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej 
z 29. marca 20101,

– so zreteľom na závery Európskej Rady z 19. – 20. júna 2003 a ich prílohu s názvom 
Solúnska agenda pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 9. novembra 2010 
s názvom Stanovisko Komisie k žiadosti Čiernej Hory o členstvo v Európskej únii 
(COM(2010)0670),

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 22. mája 2012 
o pokroku, ktorý dosiahla Čierna Hora v oblasti vykonávania reforiem (COM(2012)0222 
final), a na závery Rady z 26. júna 2012, v ktorých rozhodla, že sa 29. júna 2012 začnú 
prístupové rokovania s Čiernou Horou,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo 16. októbra 2013 
Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (SWD(2013)0411 final) a Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 (COM(2013)0700),

– so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania, ktoré na svojej šiestej schôdzi v dňoch 29. –
30. apríla 2013 vydal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie Európska únia –

Čierna Hora,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Čiernej Hore a na uznesenie 
z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ2,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže proces pristúpenia k EÚ by mal zostať významnou hnacou silou pokračujúcich 
reforiem; 

B. keďže Čierna Hora pokročila na ceste integrácie do EÚ;

C. keďže v priebehu rokovaní sa chystá otvorenie kapitol 23 a 24;

D. keďže nedávne ústavné reformy posilňujú nezávislosť súdnictva;

E. keďže korupcia a organizovaná trestná činnosť naďalej vzbudzujú vážne znepokojenie;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2010, s.  3.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.
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F. keďže občianska spoločnosť má nenahraditeľnú úlohu v reformnom procese a pri 
pristúpení k EÚ;

G. keďže regionálna spolupráca je veľmi dôležitá pre politickú stabilitu a pre bezpečnosť 
a hospodársky rozvoj v Čiernej Hore a celom regióne;

Prístupové rokovania

1. žiada, aby sa čo najskôr otvorili kapitoly za predpokladu, že reformný proces bude 
pokračovať a prinesie konkrétne výsledky;

2. víta akčný plán vlády týkajúci sa kapitol 23 a 24, ktorým sa stanovuje komplexný program 
reforiem a ktorý pre otvorenie týchto kapitol predstavuje kritérium;

3. víta začlenenie zástupcov občianskej spoločnosti do rokovacích štruktúr;

4. zdôrazňuje zodpovednosť vlády aj parlamentu za včasné informovanie verejnosti o vývoji 
v rámci procesu rokovaní;

Politické kritériá

5. naliehavo vyzýva politické sily, aby sa prostredníctvom konštruktívneho politického 
dialógu aj naďalej zameriavali na program integrácie svojej krajiny do EÚ;

6. víta posilnenie dozornej úlohy parlamentu, a to aj prostredníctvom kontroly a 
konzultačných vypočutí; požaduje však, aby sa posilnili následné opatrenia, pokiaľ ide 
o konzultačné vypočutia, posilnil dohľad nad vykonávaním prijatých právnych predpisov 
a aby sa parlament aktívnejšie zapojil do rokovaní;  poznamenáva, že výboru 
vytvorenému na vyšetrenie údajného zneužitia verejných prostriedkov na politické účely 
sa v jeho záverečnej správe nepodarilo vypracovať politické závery a príslušné súdne 
následné opatrenia sú naďalej neúplné;

7. sa domnieva, že je veľmi dôležité, aby sa posilnil mechanizmus koordinácie 
a monitorovania vykonávania stratégie verejnej správy a aby sa prijali ďalšie opatrenia na 
vytvorenie profesionálnej, účinnej verejnej správy založenej na zásluhách; požaduje, aby 
sa posilnila nezávislosť a kapacity úradu ombudsmana; 

8. víta novely ústavy zamerané na posilnenie nezávislosti súdnictva obmedzením politického 
vplyvu pri vymenúvaní prokurátorov a vysokých súdnych úradníkov prostredníctvom 
transparentnejších postupov založených na zásluhách;  nabáda k prijatiu ďalších opatrení 
na obmedzenie politizácie súdnictva v praxi; 

9. víta kroky zamerané na racionalizáciu súdov a na ďalšie zníženie počtu neuzavretých 
trestných prípadov; však vyjadruje znepokojenie nad pomalým vykonávaním stratégie 
v oblasti reformy súdnictva, zdĺhavosťou súdnych konaní, slabou infraštruktúrou na 
mnohých súdoch a nedostatočným presadzovaním súdnych a administratívnych 
rozhodnutí; požaduje zvýšenie kapacity orgánov súdnictva a prokuratúry; naliehavo 
vyzýva, aby sa riadne vykonávali opatrenia vyplývajúce zo správ týkajúcich sa 
nevyriešených vojnových zločinov s cieľom riešiť problém beztrestnosti; žiada, aby sa 
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prijali opatrenia na zaistenie prístupu obetí z radov civilného obyvateľstva 
k spravodlivosti a odškodneniu;

10. poznamenáva, že vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a verejné obstarávanie sú naďalej 
mimoriadne ohrozené korupciou; víta zriadenie nového parlamentného protikorupčného 
výboru; naliehavo žiada orgány, aby zvýšili kapacity dozorných inštitúcií, zvýšili 
transparentnosť financovania strán a posilnili kapacity na všetkých úrovniach s cieľom 
znížiť nezrovnalosti pri vykonávaní právnych predpisov o verejnom obstarávaní;

11. žiada zlepšenie koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva a súdnictvom pri boji 
proti organizovanej trestnej činnosti;  je hlboko znepokojený zrušením rozsudkov súdov 
prvej inštancie, pokiaľ ide o veci týkajúce sa organizovanej trestnej činnosti; vyzýva 
Čiernu Horu, aby sa pri boji proti organizovanej trestnej činnosti naďalej zapájala do 
medzinárodnej a regionálnej spolupráce;

12. zdôrazňuje potrebu posilnenia konzultácií a zlepšenia súčinnosti s občianskou 
spoločnosťou pri politickom rozhodovaní;

13. je naďalej znepokojený verbálnym a fyzickým zastrašovaním novinárov; pripomína 
význam posilnenia zodpovednej mediálnej a redaktorskej nezávislosti; sa domnieva, že je 
veľmi dôležité pomáhať chrániť novinárov a slobodu tlače i riadnym prešetrením 
a trestným stíhaním všetkých hrozieb a útokov voči nim; víta rozhodnutie zriadiť osobitný 
orgán na monitorovanie každého úradného úsilia vyriešiť prípady vrážd novinárov 
a útokov na nich, pretože zriadenie tohto orgánu môže pomôcť nastoliť hlbšiu dôveru 
medzi štátom a médiami; 

14. zdôrazňuje zodpovednosť všetkých politických síl za vytváranie klímy tolerancie 
a začleňovania; požaduje zlepšenie postavenia sociálne zraniteľných skupín, ako i prístup 
osôb so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu a zariadeniam zdravotnej starostlivosti; 
naliehavo požaduje ďalšie uľahčenie vzdelávania a zamestnávania pre Rómov;  je 
znepokojený vysokou úrovňou homofóbie v krajine; víta novú stratégiu zlepšenia kvality 
života lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov a plnú podporu verejných 
orgánov prvému pochodu za práva sexuálnych menšín (Pride Parade);

15. je znepokojený slabým pokrokom pri rozvoji rodinných a komunitných služieb a nízkou 
úrovňou vzdelávania rómskych a egyptských detí;  naliehavo žiada, aby sa účinne 
vykonával zákon o ochrane pred rodinným násilím a aby sa zvyšovala informovanosť 
verejnosti o práve dieťaťa na ochranu pred akoukoľvek formou zneužitia, zanedbávania 
a vykorisťovania; 

Sociálno-ekonomické otázky

16. vyzýva vládu, aby sa sústredila na zvyšovanie hospodárskeho rastu s cieľom zlepšiť 
životnú úroveň; požaduje, aby sa riešil problém rozsiahlej neformálnej ekonomiky, zlepšil 
právny systém a riešil problém korupcie s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, a aby 
sa zavádzali štrukturálne reformy s cieľom pritiahnuť viac priamych zahraničných 
investícií, ktoré sú životne dôležité pri diverzifikácii hospodárstva;

17. naliehavo vyzýva, aby sa prijali opatrenia na riešenie problému vysokej nezamestnanosti, 
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najmä pokiaľ ide o uchádzačov o prvé pracovné miesto, a aby sa zlepšil nedostatočne 
fungujúci pracovný trh;  žiada, aby sa posilnil dialóg medzi sociálnymi partnermi;

Regionálna spolupráca

18. víta aktívnu účasť Čiernej Hory v regionálnych iniciatívach;  vyslovuje Čiernej Hore 
uznanie za udržiavanie dobrých dvojstranných vzťahov so všetkými susedmi, ale 
zdôrazňuje, že je nutné vytýčiť hranice s Chorvátskom, Srbskom, Bosnou a Hercegovinou 
a Kosovom, a  doriešiť otázky majetku srbskej pravoslávnej cirkvi a čiernohorskej 
pravoslávnej cirkvi; víta pokrok týkajúci sa procesu Sarajevskej deklarácie vrátane 
vykonávania regionálneho programu bývania;

°
°      °

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Čiernej Hory.


