
RE\839629EL.doc PE452.845v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Έγγραφο συνόδου

24.11.2010 B7-0000/000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

σχετικά με τη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Charles Tannock
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων



PE452.845v01-00 2/7 RE\839629EL.doc

EL

B7-0000/000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ένταξης του 
Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης του 
Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CΟΜ(2010) 670),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για την 
περίοδο 2010-2011 (CΟΜ(2010) 660),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης της 29ης Μαρτίου 2010, 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της 
Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου1,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία επανεισδοχής, της 8ης Νοεμβρίου 2007, μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου2 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των 
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων 
των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή3,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης στις 19-20 Ιουνίου 
2003 επαναβεβαίωσε ότι το μέλλον των δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ό,τι η δήλωση αυτή είχε επαναληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών στις 15-16 Ιουνίου 2006 και σε επακόλουθες συνόδους κορυφής,

1. επιδοκιμάζει τη γενική συναίνεση και την ύψιστη προτεραιότητα που δίδεται στην 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση από την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης του 
Μαυροβουνίου, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος στη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία μετά την ανεξαρτησία της χώρας·

2. επιδοκιμάζει τη σύσταση της Επιτροπής στο Συμβούλιο να εκχωρηθεί στο Μαυροβούνιο 
το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, και καλεί το Συμβούλιο να την 

                                               
1 ΕΕ L 108, 29.4.2010, σ. 3.
2 ΕΕ L 334, 19.12.2007, σ. 25.
3 ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
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εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι στη σύσταση 
αποδεσμεύεται το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας από το δικαίωμα για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων, και τονίζει ότι η απόφαση για την έναρξή τους δεν θα πρέπει 
να αναβάλλεται αδικαιολόγητα ή χωρίς λόγο· αναμένει ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
το αργότερο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης προόδου της Επιτροπής για το 2011, υπό 
την προϋπόθεση ότι το Μαυροβούνιο θα σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο τηρώντας τα 
κριτήρια που έχει θέσει η Επιτροπή·

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου να επιτρέψει στους πολίτες του 
Μαυροβουνίου να ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις (πλήρης ελευθέρωση των θεωρήσεων) 
στη ζώνη Σένγκεν της ΕΕ από τις 19 Δεκεμβρίου 2009· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό 
είναι ένα τέτοιο βήμα για την δημιουργία επαφών μεταξύ των λαών, ιδίως στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της έρευνας, του τουρισμού και για τις επαφές μεταξύ επιχειρήσεων· 
καλεί τις χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του Σένγκεν να εξετάσουν επίσης το 
ενδεχόμενο θέσπισης παρεμφερούς καθεστώτος για την ελευθέρωση των θεωρήσεων για 
τους πολίτες του Μαυροβουνίου·

4. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η διαδικασία θέσπισης του νομικού και συνταγματικού 
πλαισίου της χώρας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο γεγονός 
ότι η προθεσμία για την εναρμόνιση του ισχύοντος νομοθετικού συστήματος για το νέο 
σύνταγμα παρατάθηκε για τέταρτη φορά, και καλεί τις αρχές να εγκρίνουν τάχιστα την 
εκκρεμούσα νομοθεσία, ιδίως τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου για τις 
εκλογές, και να βελτιώσουν το μηχανισμό εξέτασης των καταγγελιών που σχετίζονται με 
τις εκλογές ενώπιον της εκλογικής επιτροπής ή των δικαστηρίων·

5. επαναλαμβάνει την ύψιστη σπουδαιότητα του κράτους δικαίου για την ανάπτυξη της 
χώρας και για την αξιοπιστία των κρατικών οργάνων στα μάτια των πολιτών· προς το 
σκοπό αυτό, επιδοκιμάζει την εντατική δραστηριοποίηση της κυβέρνησης και του 
κοινοβουλίου για την εκπόνηση και θέσπιση της απαιτούμενης νομοθεσίας· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής εφαρμογής της για τη διαπίστωση της 
προόδου εκ μέρους των πολιτών·

6. επισημαίνει την ικανοποιητική πρόοδο κατά τη θέσπιση σημαντικής νομοθεσίας στον 
τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με εικασίες,
το φαινόμενο της διαφθοράς εξακολουθεί να πλήττει σε μεγάλο βαθμό τη χώρα· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να θεσπιστεί σαφώς καθορισμένο συνεκτικό πλαίσιο 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου 
συντονισμού μεταξύ τόσο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και ενιαία αρχή για 
την εποπτεία και επιβολή υποχρεώσεων κυβερνητικών φορέων και την παρακολούθηση 
της εξέτασης καταγγελιών εκ μέρους της κοινής γνώμης· εφιστά την προσοχή στην 
ανάγκη για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει εγκριθεί στον τομέα 
αυτό, που έχει παράσχει νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου· ζητεί να αναληφθούν δραστικές ενέργειες για να τεθεί 
τέρμα στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης 
καθώς και να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων 
κατά την άσκηση δημόσιων αρμοδιοτήτων, που να επιτρέπουν στους βουλευτές και 
άλλους εκλεγμένους αντιπροσώπους να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ως μέλη 
φορέων διαχείρισης ή εποπτείας· σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαφορές αυτές μπορούν να 
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διευθετούνται με πλήρη διαφάνεια και τη δήλωση συμφερόντων εκ μέρους των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων·

7. διαπιστώνει ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος κατά την μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, 
όπως έχει καταδειχθεί με την έγκριση σημαντικών τροποποιήσεων των ποινικών 
διαδικασιών και άλλης ουσιαστικής νομοθεσίας, κατά την αύξηση των διαθέσιμων 
ανθρώπινων πόρων και τη μείωση του αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των 
δικαστηρίων· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστεί η ευθύνη και η 
αποτελεσματικότητα του δικαστικού τομέα και των εισαγγελέων καθώς και η 
ανεξαρτησία τους από την πολιτική παρέμβαση· ζητεί κατεπειγόντως να μεταβληθεί το 
σύστημα διορισμού δικαστών και εισαγγελέων και να τεθεί τέρμα στην πρακτική να 
ορίζονται αποκλειστικά από το κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία και από την κυβέρνηση 
οι εισαγγελείς και τα μέλη των δικαστικών και εισαγγελικών συμβουλίων· εκφράζει 
επιπλέον ανησυχία λόγω του ενδεχόμενου υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας στον 
Πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου και της Ανώτατης Εισαγγελίας· ζητεί να εγκριθεί ο 
νόμος για τη ρύθμιση της πρόσβασης σε δωρεάν ευεργέτημα πενίας·

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα, και κυρίως κάθε μορφής 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπόριο, εξακολουθεί να 
συνιστά πρόβλημα παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο νομοθετικό πλαίσιο και 
την εφαρμογή του· καλεί τις αρχές να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων 
επιβολής του νόμου, και ιδίως για τις πρωτόβουλες διερευνητικές ικανότητες, και να 
βελτιώσουν το συντονισμό μεταξύ διαφόρων φορέων και υπηρεσιών· επιδοκιμάζει τη 
θέσπιση του κώδικα ποινικής διαδικασίας και ζητεί την ταχεία και επαρκή εφαρμογή του·

9. επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο έργο του κοινοβουλίου, αλλά συνιστά 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της 
θεσπιζόμενης νομοθεσίας· ζητεί να χορηγηθεί μεγαλύτερη συνδρομή εκ μέρους της ΕΕ 
στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, όπως μέσω αδελφοποίησης μεταξύ κοινοβουλίων 
κρατών μελών ή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την αύξηση των ικανοτήτων των 
βουλευτών και της κοινοβουλευτικής γραμματείας διευκολύνοντας την εποπτεία και τον 
έλεγχο εκ μέρους της κυβέρνησης·

10. ζητεί να επιτευχθούν μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης που 
εξακολουθεί να στερείται πόρων και να είναι καταφανώς πολιτικοποιημένη, και 
ειδικότερα την αναθεώρηση του νόμου για δημόσιους και συμβασιούχους υπαλλήλους,
προκειμένου να θεσπισθεί ένα συνεκτικό και αξιοκρατικό σύστημα απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων διαφανών κανόνων για τις προσλήψεις και για τη θέσπιση 
διαδικασιών για τις προαγωγές· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθούν οι 
ανθρώπινοι πόροι σε τοπικό επίπεδο διοίκησης και να παρασχεθεί επαρκής 
χρηματοδότηση για τη λειτουργία της, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και η διαφάνειά της, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της 
συνεχιζόμενης διαδικασίας εκδημοκρατισμού· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
τηρούνται νομικά δεσμευτικές αποφάσεις της Αρχής Διαχείρισης των Ανθρώπινων 
Πόρων·

11. επιδοκιμάζει τη θέσπιση του γενικού νόμου για την απαγόρευση των διακρίσεων στην 
απασχόληση ή την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, την απαγόρευση διακρίσεων βάσει 
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οποιωνδήποτε κριτηρίων εκτός των αξιοκρατικών, ως σημαντική ενέργεια για τη θέσπιση 
του νομικού πλαισίου που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων· 
επισημαίνει ωστόσο πιθανές ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στη νομοθεσία 
και ζητεί την αποκατάστασή τους· υπογραμμίζει ότι ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι 
Ρόμα, οι Ασκάλοι και οι Αιγύπτιοι, και άτομα με αναπηρία εικάζεται ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται διακρίσεις, και ότι γίνονται σε ευρεία κλίμακα διακρίσεις λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού·

12. επισημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική ζωή και 
στη διαχείριση δημόσιων εταιριών· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ταχεία εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, τη θέσπιση της αρχής των ίσων αμοιβών και 
την εφαρμογή του νόμου για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία·

13. επιδοκιμάζει τις σε γενικές γραμμές καλές σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων και την καλή 
γενικότερη προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη χώρα, αλλά ζητεί να 
συμβουλεύονται περαιτέρω οι αρχές και οι διοικητικές δομές τις γνώμες των μειονοτικών 
ομάδων· προς το σκοπό αυτό, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διευκρινιστεί η 
συνταγματική διάταξη για την επακριβή εκπροσώπηση των μειονοτήτων και επιδοκιμάζει 
τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την εξασφάλιση ακριβών στατιστικών δεδομένων 
στον τομέα αυτό· ζητεί την εναρμόνιση της νομοθεσίας για την ιθαγένεια και του νόμου 
για αλλοδαπούς σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα·

14. υπογραμμίζει ότι οι κοινότητες των Ρομά, των Ασκάλι και των Αιγυπτίων εικάζεται ότι 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω συχνών διακρίσεων· καλεί τις αρχές 
να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των κοινοτήτων αυτών, την πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες και να τους παρέχουν ατομικά έγγραφα 
ταυτότητας· τονίζει ειδικότερα ότι επείγει να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στο 
στρατόπεδο Κονίκ·

15. επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών για τη δημοκρατία· επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη συνεργασία της κυβέρνησης 
με ΜΚΟ, και ιδίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά ζητεί την ευρύτερη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις αυτές κατά τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης 
της διαμόρφωσης πολιτικών και της εκπόνησης νομοθεσίας· επιδοκιμάζει το έργο του 
Εθνικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, καθώς και της κοινωνίας των 
πολιτών, της κυβέρνησης, του δικαστικού τομέα και της αντιπολίτευσης, αλλά ζητεί την 
ενίσχυση του ρόλου του στην πρόοδο που επιτυγχάνεται για την ολοκλήρωση της ΕΕ·

16. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας της Μπολόνια και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να 
βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, τόσο της γενικής όσο και της επαγγελματικής, να 
παρέχονται στους νέους οι απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτυχή ανταγωνιστικότητά 
τους στην αγορά εργασίας· τονίζει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση που θα προωθεί 
την ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από ευάλωτες ομάδες·

17. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και ο 
επαγγελματισμός των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
ικανοτήτων και της ανεξαρτησίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών· εφιστά την 
προσοχή στα δυσανάλογα πρόστιμα για δυσφημήσεις που εξακολουθούν να 
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παρεμποδίζουν το έργο των δημοσιογράφων, και ζητεί να εναρμονίζεται πλήρως η 
νομοθεσία και η πρακτική για τις δυσφημήσεις με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι εικαζόμενες περιπτώσεις 
εκφοβισμού και σωματικής βίας κατά των δημοσιογράφων πρέπει να διερευνώνται 
πλήρως και να διώκονται οι υπαίτιοι όποτε κρίνεται απαραίτητο· τονίζει τη σπουδαιότητα 
επιβολής υψηλών επαγγελματικών προτύπων και της εφαρμογής επαγγελματικού κώδικα 
δεοντολογίας από τους δημοσιογράφους·

18. επιδοκιμάζει τις καλές επιδόσεις της χώρας κατά την εφαρμογή οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
αποκαλύψει δυνητικές αδυναμίες στο οικονομικό της πρότυπο και έχει τονίσει την 
επιτακτική ανάγκη να επέλθουν περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές· ζητεί ειδικότερα να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη μεγαλύτερη βελτίωση και την απλούστερη ρύθμιση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ειδικότερα για τη διευκόλυνση της λειτουργίας 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

19. διαπιστώνει βελτιώσεις στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αλλά εκφράζει ανησυχίες 
λόγω του σημαντικού επιπέδου άτυπης απασχόλησης· εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διαρθρωτική ανεργία και ότι 
ταυτόχρονα οι κενές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης εξακολουθούν να μην 
πληρούνται, πράγμα που αποδεικνύει έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των απαιτούμενων και 
παρεχόμενων δεξιοτήτων·

20. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των βελτιώσεων στις υποδομές των μεταφορών και της 
εξασφάλισης διασυνδέσεων στο σύστημα μεταφορών με τα αντίστοιχα συστήματα 
γειτονικών χωρών για την ανάπτυξη του Μαυροβουνίου· ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω 
τα συστήματα των σιδηροδρόμων που συνιστούν βιώσιμη και οικολογική εναλλακτική 
λύση στα οδικά συστήματα και θα μπορούσαν να αναλάβουν σημαντικό μέρος της 
μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών·

21. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το σύνταγμα διακηρύσσει ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί 
οικολογικό κράτος· διαπιστώνει το σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην 
οικονομία ο τουρισμός και τις δυνατότητές του να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας· 
επισημαίνει, ωστόσο, τους κινδύνους που συνεπάγεται ο τουρισμός για το περιβάλλον,
και καλεί την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία της φύσης, όπως 
είναι η ταχεία εφαρμογή του νόμου για το περιβάλλον και των παράγωγων νομοθετικών 
διατάξεων που εκκρεμούν· εφιστά ειδικότερα την προσοχή στην ανάγκη για την 
αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί 
η ασφαλής διάθεσή τους· επιδοκιμάζει μέτρα για την ανάπτυξη οικονομίας χαμηλότερης 
χρησιμοποίησης άνθρακα αναπτύσσοντας το τεράστιο υδροηλεκτρικό δυναμικό της 
χώρας που θα αποτελέσει σημαντική πηγή εξαγωγών και εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα για 
τη χώρα μόλις κατασκευαστεί η υποθαλάσσια διασύνδεση με την Ιταλία·

22. επαινεί το Μαυροβούνιο για τις καλές του σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και τον 
γενικότερο σταθεροποιητικό ρόλο του στην περιοχή· επισημαίνει ότι η χώρα συμμετέχει 
ενεργά στους περισσότερους περιφερειακούς οργανισμούς και ότι έχει συνάψει σειρά 
δικαστικών και αστυνομικών συμφωνιών με τους γείτονές της· επιδοκιμάζει τις 
συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν κυρωθεί πρόσφατα με την Κροατία και τη Σερβία 
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καθώς και τη συμφωνία εκδόσεως που έχει πρόσφατα συναφθεί με τη Σερβία· καλεί την 
χώρα να διευθετήσει ταχύτατα το ζήτημα των συνόρων της με την Κροατία με τη 
διαμεσολάβηση του Διεθνούς Δικαστηρίου·

23. τονίζει ότι το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ήταν το πρώτο στην περιοχή που ενέκρινε 
το ψήφισμα για την γενοκτονία της Σρεμπρένιτσας και επιδοκιμάζει την ενέργεια αυτή ως 
σημαντική συμβολή στην περιφερειακή συμφιλίωση·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.


