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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Črne gore za leto 2013
(2013/2882(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani z dne 
29. marca 20101,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 19. in 20. junija 2003 in priloge k tem 
sklepom z naslovom Solunska agenda za Zahodni Balkan: premik k evropski integraciji,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 9. novembra 
2010 o mnenju Komisije o prošnji Črne gore za članstvo v Evropski uniji 
(COM(2010)0670),

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 22. maja 2012 o 
napredku Črne gore pri izvajanju reform (COM(2012)0222), in sklepov Sveta z dne 
26. junija 2012 o odločitvi glede začetka pristopnih pogajanj s Črno goro 29. junija 2012,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 16. oktobra 
2013 o  poročilu o napredku Črne gore za leto 2013 (SWD(2013)0411) ter strategije 
širitve in glavnih izzivov v obdobju 2013–2014 (COM(2013)0700),

– ob upoštevanju izjave in priporočil šestega srečanja stabilizacijsko-pridružitvenega 
parlamentarnega odbora Evropska unija - Črna gora (SAPC) z dne 29.-30. aprila 2013, 

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Črni gori, in resolucije z dne 22. novembra 
2012 o širitvi: politike, merila in strateški interesi EU2,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker bi moral proces pristopa k EU ostati glavna gonilna sila za nadaljevanje reform; 

B. ker je Črna gora dosegla napredek pri vključevanju v EU; 

C. ker se bosta v pogajanjih odprli 23. in 24. poglavje;

D. ker zadnja ustavna reforma krepi neodvisnost sodstva;

E. ker sta korupcija in organizirani kriminal še vedno zelo pereči vprašanji;

F. ker ima civilna družba ključno vlogo v reformnem procesu in pristopu k EU;

G. ker je regionalno sodelovanje zelo pomembno za politično stabilnost ter varnost in 
                                               
1 UL L 108, 29.4.2010, str. 3.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453.
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gospodarski razvoj v Črni gori in celotni regiji;

Pristopna pogajanja

1. poziva, naj se poglavji čim prej odpreta, če se bo proces reform nemoteno nadaljeval in 
bodo vidni konkretni rezultati;

2. pozdravlja vladne akcijske načrte za 23. in 24. poglavje, ki predvidevata obsežni načrt 
reform in postavljata merilo za odprtje omenjenih poglavij;

3. pozdravlja, da so bili v pogajalske strukture vključeni predstavniki civilne družbe;

4. poudarja, da je naloga tako vlade kot parlamenta, da državljane pravočasno obveščata o 
napredku pogajanj;

Politična merila

5. poziva vse politične sile, naj se z neprekinjenim dialogom in konstruktivnim 
sodelovanjem tudi v prihodnje osredotočajo na načrt vključevanja Črne gore v EU;

6. pozdravlja, da se je nadzorna vloga parlamenta okrepila, med drugim tudi z nadzornimi in 
posvetovalnimi predstavitvami; poziva k intenzivnejšemu nadaljnjemu spremljanju 
sklepov predstavitev, močnejšemu nadzoru izvajanja sprejete zakonodaje in aktivnejši 
vlogi parlamenta v pogajanjih; ugotavlja, da preiskovalnemu odboru, ki je bil ustanovljen, 
da bi preiskal domnevno zlorabo javnih sredstev za namene političnih strank, v svojem 
končnem poročilu ni uspelo oblikovati političnih sklepov in da v zvezi s tem sodni ukrepi 
niso bili zadostni;

7. meni, da je za izvedbo strategije javne uprave nujno treba okrepiti mehanizme 
usklajevanja in spremljanja in sprejeti dodatne ukrepe za oblikovanje profesionalne in 
učinkovite javne uprave, ki bo temeljila na dosežkih; poziva k okrepitvi neodvisnosti in 
zmogljivosti urada varuha človekovih pravic;

8. pozdravlja spremembe ustave, katerih namen je s preglednejšimi postopki na podlagi 
dosežkov povečati neodvisnost sodstva in tako zmanjšati politični vpliv na imenovanje 
tožilcev in visokih sodnih uradnikov; spodbuja nadaljnje ukrepe za zmanjšanje politizacije 
sodstva v praksi;

9. pozdravlja korake za racionalizacijo sodišč in dodatno zmanjšanje sodnih zaostankov; je 
po drugi strani zaskrbljen zaradi počasnega izvajanja strategije reforme sodstva, dolžine 
sodnih postopkov, slabe infrastrukture na mnogih sodiščih in slabega izvajanja sodnih in 
upravnih odločb; poziva k povečanju zmogljivosti sodnih svetov in svetov tožilcev; 
odločno poziva k nadaljnjemu ukrepanju glede nerešenih poročil o vojnih zločinih in 
reševanju vprašanja nekaznovanosti; poziva k ukrepom, ki bodo civilnim žrtvam 
omogočili dostop do sodnega varstva in odškodnin;

10. ugotavlja, da so izobraževanje, zdravstvo in javna naročila še naprej izredno povrženi 
korupciji; pozdravlja ustanovitev novega parlamentarnega odbora za boj proti korupciji; 
poziva oblasti, naj okrepijo vlogo nadzornih ustanov, povečajo preglednost financiranja 
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strank in okrepijo zmogljivosti na vseh ravneh, da bi zmanjšali nepravilnosti pri izvajanju 
zakonodaje o javnih naročilih;

11. poziva k boljšemu usklajevanju med organi pregona in sodstvom v boju proti 
organiziranemu kriminalu; je zelo zaskrbljen zaradi razveljavitve sodb na prvi stopnji v 
zvezi s primeri organiziranega kriminala; poziva Črno goro, naj še naprej sodeluje v boju 
proti organiziranemu kriminalu na mednarodni in regionalni ravni;

12. poudarja, da se je treba v večji meri posvetovati in izboljšati stike s civilno družbo, da bi 
oblikovanje politike postalo preglednejše;

13. je še vedno zaskrbljen zaradi verbalnega in fizičnega ustrahovanja novinarjev; opozarja na 
pomen spodbujanja odgovornih medijev in uredniške neodvisnosti; meni, da je nujno, da 
se novinarje in svobodo tiska zaščiti tudi z ustrezno preiskavo in pregonom vseh groženj 
in napadov, uperjenih proti njim; pozdravlja odločitev o oblikovanju posebnega organa za 
spremljanje uradnih prizadevanj za rešitev primerov umorov novinarjev ali napadov nanje, 
kar bo pripomoglo k vzpostavitvi večjega zaupanja med državo in mediji;

14. poudarja, da so vse politične sile odgovorne za ustvarjanje okoliščin, ki omogočajo 
strpnost in vključevanje; poziva k izboljšanju razmer socialno ogroženih skupin, vključno 
z dostopom invalidov do izobraževanja in zdravstvenih storitev; odločno poziva k 
nadaljnjim ukrepom za izobraževanje in zaposlovanje Romov; je zaskrbljen zaradi 
izjemno visoke stopnje homofobije v državi; pozdravlja novo strategijo za večjo kakovost 
življenja oseb LGTB in da oblasti v celoti podpirajo prvo parado ponosa;

15. je zaskrbljen zaradi počasnega napredka pri oblikovanju družinskih storitev in storitev v 
okviru lokalnih skupnosti ter majhnega števila romskih in egiptovskih otrok, vključenih v 
izobraževanje; poziva k učinkovitemu izvajanju zakona o zaščiti pred nasiljem v družini 
in povečanju javne ozaveščenosti o pravici otrok do zaščite pred vsemi oblikami zlorabe, 
zanemarjanja in izkoriščanja; 

Družbeno-ekonomska vprašanja

16. poziva vlado, naj pozornost usmeri v povečanje gospodarske rasti, da bi se izboljšal 
življenjski standard; poziva k prizadevanjem, da bi zmanjšali zelo obsežen neformalni 
sektor, izboljšali pravni sistem in odpravili korupcijo ter tako izboljšali poslovno okolje, 
in k izvedbi strukturnih reform, s čimer bi pritegnili več neposrednih tujih naložb, ključnih 
za večjo razvejanosti gospodarstva;

17. odločno poziva k ukrepom za zmanjšanje visoke brezposelnosti, zlasti med iskalci prve 
zaposlitve, in izboljšanje slabe urejenosti trga dela: poziva k okrepitvi dvostranskega 
socialnega dialoga;

Regionalno sodelovanje

18. pozdravlja dejavno sodelovanje Črne gore v regionalnih pobudah; tej državi čestita zaradi 
ohranjanja dobrih dvostranskih odnosov z vsemi sosedami, vendar poudarja, da je treba 
določiti meje s Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino in Kosovom, in rešiti vprašanja 
lastnine, povezana s srbskimi in črnogorskimi pravoslavnimi cerkvami; pozdravlja 



RE\1008033SL.doc 5/5 PE522.827v01-00

SL

napredek glede procesa na podlagi sarajevske deklaracije in izvajanja regionalnega 
stanovanjskega programa;

°
°      °

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Črne gore.


