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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Melnkalnes Eiropas integrācijas procesu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Komisijas 
atzinums par Melnkalnes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā” (COM(2010) 670),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par paplašināšanas 
stratēģiju un galvenajiem uzdevumiem 2006.–2007. gadā (COM(2010) 660),

– ņemot vērā 2010. gada 29. marta Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas 
Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses1,

– ņemot vērā 2007. gada 8. novembra Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes 
Republiku2 par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, un 2009. gada 
1. decembrī pieņemto Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1244/2009, ar 
kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru 
pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu 
sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas3,

– ņemot vērā ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas 
ieteikumus, kas pieņemti 2010. gada 27. un 28. septembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropadome savā sanāksmē Salonikos 2003. gada 19. un 20. jūnijā atkārtoti 
apstiprināja, ka Rietumbalkānu valstu nākotne ir saistīta ar Eiropas Savienību; tā kā 
Eiropadome šo paziņojumu vēlreiz uzsvēra savā sanāksme Briselē 2006. gada 15. un 
16. jūnijā, kā arī turpmākajās augsta līmeņa sanāksmēs,

1. atzinīgi vērtē kopējo vienprātību un augsto prioritāti, ko Eiropas integrācijai piešķīra 
valdība un opozīcijas partijas Melnkalnē, kā rezultātā kopš valsts neatkarības iegūšanas ir 
panākts labs progress reformu procesā;

2. atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu Padomei piešķirt Melnkalnei ES kandidātvalsts statusu 
un aicina Padomi to nekavējoties apstiprināt; tomēr pauž nožēlu par kandidātvalsts 
statusa nodalīšanu ieteikumā no tiesībām uzsākt sarunas un uzsver, ka lēmumu tās sākt 
nedrīkstētu nepienācīgi vai neargumentēti atlikt; sagaida, ka sarunas sāksies ne vēlāk kā 
pēc Komisijas 2011. gada progresa ziņojuma publicēšanas, ja Melnkalne būs 
demonstrējusi sekmīgu progresu, pildot Komisijas noteiktās mērauklas;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu dot Melnkalnes pilsoņiem iespēju ceļot bez vīzas (vīzu 
režīma pilnīga atvieglošanu) ES Šengenas zonā kopš 2009. gada 19. decembra; uzsver šī 
soļa nozīmi cilvēku savstarpējos kontaktu veidošanā, jo īpaši izglītības, pētniecības, 
tūrisma jomā un attiecībā uz darījumu kontaktiem; aicina arī tās ES dalībvalstis, kuras 
nav Šengenas zonā, apdomāt līdzīgu atvieglotu vīzu režīmu Melnkalnes pilsoņiem;

                                               
1  OV L 108, 29.4.2010., 3. lpp.
2  OV L 334, 19.12. 2007., 25. lpp.
3  OV L 336, 18.12. 2009., 1. lpp.
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4. atzinīgi vērtē to, ka ir gandrīz pabeigts valsts tiesiskās un konstitucionālās sistēmas 
izveides process; tomēr vērš uzmanību uz faktu, ka ceturto reizi tika pagarināts termiņš 
pastāvošās tiesiskās sistēmas saskaņošanai ar jauno konstitūciju, un aicina iestādes strauji 
pieņemt atlikušos tiesību aktus, jo īpaši grozījumus vēlēšanu tiesiskajā sistēmā, kā arī 
uzlabot mehānismu, ar kuru tiek pārbaudītas sūdzības vēlēšanu komisijai vai tiesai 
saistībā ar vēlēšanām;

5. atkārtoti atgādina par tiesiskuma milzīgo nozīmi valsts attīstībā un valsts institūciju 
ticamībā iedzīvotāju acīs; šajā nolūkā atzinīgi vērtē valdības un parlamenta demonstrēto 
lielo aktivitāti, sagatavojot un pieņemot attiecīgos tiesību aktus; tomēr uzsver, ka 
iedzīvotājiem ir jāredz, cik liela nozīme ir to efektīvai īstenošanai, lai panāktu progresu;

6. atzīmē veiksmīgo progresu, pieņemot nozīmīgus tiesību aktus korupcijas apkarošanas 
jomā, bet uzsver, ka valstī korupcijas līmenis, šķiet, joprojām ir pārāk augsts; uzsver, cik 
svarīgi ir izveidot skaidri formulētu sistēmu tās apkarošanai, ieskaitot labāku koordināciju 
starp tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī vienotu iestādi, kas uzrauga un piemēro valdības 
struktūru saistības un kontrolē sūdzības, kas saņemtas no iedzīvotājiem; vērš uzmanību 
uz nepieciešamību efektīvi īstenot šajā jomā pieņemtos tiesību aktus, kas 
tiesībsargājošajām iestādēm ir devuši jaunus instrumentus cīņai pret korupciju; aicina 
rīkoties enerģiski, lai samazinātu gadījumus, kad pastāv interešu konflikts valsts pārvaldē, 
kā arī grozīt likumu par interešu konfliktu novēršanu, pildot publiskas amatpersonas 
funkcijas, kas ļauj parlamenta deputātiem un citiem vēlētiem pārstāvjiem uzņemties 
pārvaldes vai uzraudzības struktūras locekļa pienākumus; atsevišķos gadījumos šo 
konfliktu var atrisināt pilnīga pārredzamība un vēlēto pārstāvju interešu deklarācija; 

7. atzīmē progresu tiesu reformā, ko parādīja nozīmīgu grozījumu pieņemšana 
kriminālprocesā un citās būtiskās likumdošanas jomās, palielinot pieejamos 
cilvēkresursus un samazinot lietu uzkrāšanos tiesās; tomēr uzsver, ka ir nepieciešams 
nodrošināt tiesu iestāžu un prokuroru atbildību un efektivitāti, ka arī to neatkarību no 
politiskas iejaukšanās; steidzami mudina veikt reformas sistēmā, ar kādu ieceļ tiesnešus 
un prokurorus, un izbeigt tādu praksi, ka prokurorus un Tiesu un prokuroru padomju 
locekļus ieceļ tikai parlaments ar vienkāršu balsu vairākumu un valdība; turklāt pauž 
bažas par pārmērīgas varas koncentrēšanās potenciālu Augstākās tiesas priekšsēdētāja un 
valsts ģenerālprokurora rokās; aicina pieņemt likumu par piekļuves regulēšanu brīvai 
juridiskajai palīdzībai;

8. uzsver, ka organizētās noziedzības, un visupirms naudas atmazgāšanas un kontrabandas, 
problēma joprojām saglabājas, neraugoties uz to, ka ir veikti uzlabojumi tiesību aktu 
sistēmā un tās īstenošanā; aicina iestādes veikt pasākumus, lai palielinātu tiesībsargājošo 
iestāžu kapacitāti, un uzlabot koordināciju dažādu struktūru un aģentūru starpā; atzinīgi 
vērtē Kriminālprocesa kodeksa pieņemšanu un aicina to īstenot strauji un atbilstīgi;

9. atzinīgi vērtē uzlabojumus parlamenta darbā, bet iesaka turpmāk censties nodrošināt 
augstu kvalitāti tiesību aktiem, kas tiek pieņemti; aicina, lai ES vairāk palīdzētu 
Melnkalnes parlamentam, piemēram, dibinot sadraudzību ar dalībvalstu parlamentiem vai 
Eiropas Parlamentu, lai palielinātu parlamenta deputātu un parlamentārā sekretariāta 
kapacitāti, ļaujot panākt pārskatāmību un valdības rūpīgu pārraudzību;

10. aicina veikt turpmākas reformas valsts administrācijā, kuram joprojām pietrūkst līdzekļu 
un kuras ir pārāk politizētas, un jo īpaši pārskatīt likumu par ierēdņiem un valsts 
darbiniekiem, lai izveidotu visaptverošu un uz nopelniem balstītu nodarbinātības sistēmu, 
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ieskaitot pārredzamus noteikumus par pieņemšanu darbā un procedūru noteikšanu 
karjeras veicināšanai; tāpat arī uzsver nepieciešamību pastiprināt cilvēkresursus 
administrācijas vietējā līmenī un nodrošināt pietiekamu finansējumu tās darbībai, lai 
nodrošinātu tās efektivitāti un pārredzamību, kas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā notiekošo 
decentralizācijas procesu; vērš uzmanību uz nepieciešamību ievērot juridiski saistošus 
Cilvēkresursu pārvaldības iestādes lēmumus; 

11. atzinīgi vērtē vispārējā likuma pieņemšanu par diskriminācijas aizliegumu nodarbinātībā 
vai sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, kurā tiek aizliegta diskrimināciju jebkādu 
iemeslu (izņemot nopelnus) dēļ, kā nozīmīgu soli uz tādas tiesību sistēmas izveidošanu, 
kura būtu labvēlīga cīņai pret diskrimināciju; tomēr atzīmē iespējamus vēl nenovērstus 
trūkumus šajā likumā un aicina tos labot; uzsver, ka mazāk izsargātas grupas kā romi, 
aškali un ēģiptieši un personas ar īpašām vajadzībām, šķiet, joprojām cieš no 
diskriminācijas un ka plašā apmērā joprojām pastāv diskriminācija sakarā ar 
dzimumorientāciju; 

12. atzīmē, ka joprojām sievietes ir neproporcionāli maz pārstāvētas politiskajā dzīvē un 
valsts uzņēmumu vadībā; aicina veikt pasākumus, lai strauji īstenotu rīcības plānu 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību, ieviestu vienāda atalgojuma principu un īstenotu likumu 
par aizsardzību no vardarbības ģimenē;

13. atzinīgi vērtē kopumā labās attiecības starp etniskajām grupām un minoritāšu tiesību 
vispārēji labo aizsardzību šajā valstī, bet aicina, lai iestādes un pārvaldes struktūras 
turpinātu apspriesties, uzklausot minoritāšu grupu viedokļus; šajā sakarībā vērš uzmanību 
uz nepieciešamību noskaidrot konstitūcijas noteikumu par minoritāšu precīzu 
pārstāvniecību un atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, lai šajā jomā gūtu precīzus 
statistikas datus; aicina pilsonības likumu un likumu par ārvalstniekiem pielāgot Eiropas 
standartiem;

14. uzsver, ka romu, aškali un ēģiptiešu kopienas, šķiet, joprojām bieži saskaras ar 
diskriminācijas problēmām; aicina iestādes uzlabot viņu sadzīves apstākļus, piekļuves 
iespējas izglītībai un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī izsniegt viņiem personas 
identifikācijas dokumentus; jo īpaši uzsver, ka ir steidzami jāuzlabo sadzīves apstākļi 
Konikas nometnē;

15. vēlreiz atgādina, cik svarīgas demokrātijai ir aktīvas un neatkarīgas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas; atzinīgi vērtē valdības sadarbības uzlabošanos ar NVO, jo īpaši 
cīņā pret korupciju, bet aicina, lai tās plašāk apspriestos politikas veidošanas jomā, 
ieskaitot politikas un tiesību aktu formulēšanu; atzinīgi vērtē darbu, ko veic Eiropas 
integrācijas nacionālās padome, ieskaitot pilsonisko sabiedrību, valdību, tiesu iestādes un 
opozīciju, bet aicina pastiprināt tās lomu ES integrācijas gaitā;

16. atzinīgi vērtē Boloņas reformu procesa īstenošanas gaitu un aicina turpināt censties 
uzlabot gan vispārējās, gan profesionālās izglītības kvalitāti, lai dotu jaunatnei iemaņas, 
kas tai nepieciešamas veiksmīgai konkurēšanai darba tirgū; uzsver, cik liela nozīme ir 
integrējošai izglītībai, ieskaitot bērnus no mazāk aizsargātām grupām;

17. aicina veikt turpmākos pasākumus, lai nodrošinātu plašsaziņas līdzekļu izdevumu 
neatkarību un profesionalitāti, cita starpā palielinot valsts apraides kapacitāti un 
neatkarību; vērš uzmanību uz nesamērīgajiem naudassodiem par neslavas celšanu, kuri 
turpina kavēt žurnālistu darbu, un aicina tiesību aktus un praksi attiecībā uz neslavas 
celšanu pilnībā pieskaņot Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai; uzsver, ka iespējamas 
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pret žurnālistiem vērstas iebiedēšanas un fiziskas vardarbības gadījumi ir pilnībā 
jāizmeklē un attiecīgā gadījumā jāierosina lieta; uzsver, cik svarīgi ir, lai žurnālisti 
piemērotu augstus profesionālos standartus un profesionālās ētikas kodeksu; 

18. atzinīgi vērtē šīs valsts labās sekmes ekonomikas reformu īstenošanā, bet pasvītro to, ka 
finansu krīze parādīja tās ekonomikas modeļa potenciālās vājās vietas un ļāva saskatīt, ka 
steidzami ir nepieciešamas tālākas strukturālas izmaiņas; jo īpaši aicina veikt turpmākos 
pasākumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vides kvalitatīvāku un vienkāršāku regulāciju 
un jo īpaši veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu darbību;

19. atzīmē uzlabojumus darba tirgus funkcionēšanā, bet pauž bažas par lielo neoficiālās 
nodarbinātības apmēru; vērš uzmanību uz to, ka darba tirgum joprojām ir raksturīgs 
strukturāls bezdarbs un vienlaikus paliek neaizpildītas brīvās darba vietas augsti 
kvalificētam darbam, demonstrējot neatbilstību starp pieprasītajām un piedāvātajām 
prasmēm;

20. uzsver, kāda nozīme Melnkalnes attīstībā ir uzlabojumiem transporta infrastruktūrā un 
transporta sistēmas savienojamības nodrošināšanā ar kaimiņvalstu transporta sistēmām; 
aicina tālāk attīstīt dzelzceļa sistēmas, kas ir dzīvotspējīga un ekoloģiska alternatīva 
ceļiem un varētu pārņemt būtisku kravu un pasažieru pārvadājumu daļu;

21. atzinīgi vērtē to, ka konstitūcijā tiek noteikts, ka Melnkalne ir ekoloģiska valsts; atzīmē 
tūrisma nozīmīgo lomu ekonomikā un tā iespējas dot ieguldījumu valsts attīstībā; tomēr 
norāda uz vides risku, ko rada tūrisms, un aicina valdību veikt tālākus pasākumus dabas 
aizsardzībai, piemēram, strauji īstenot likumu par vidi un atlikušos nolikumus; vērš īpašu 
uzmanību uz nepieciešamību pēc efektīvas atkritumu apsaimniekošanas, jo īpaši vietējā 
mērogā, lai nodrošinātu to drošu apglabāšanu; atzinīgi vērtē pasākumus, kuru mērķis ir 
attīstīt ekonomiku ar zemāku oglekļa izmešu līmeni, izvēršot šīs valsts milzīgo 
hidroenerģētikas potenciālu, kurš kļūs valstij par nozīmīgu eksporta avotu un valūtas 
pelnītāju, tiklīdz būs uzbūvēts savienojums ar Itāliju;

22. uzteic Melnkalni par tās labajām attiecībām ar kaimiņvalstīm un tās vispārējo 
stabilizējošo lomu šajā reģiona; atzīmē, ka šī valsts ir aktīva locekle lielākajā daļā 
reģionālo organizāciju un ir noslēgusi ar kaimiņvalstīm virkni nolīgumu tiesas iestāžu un 
policijas sadarbības jomā; atzinīgi vērtē nesen ratificētos atpakaļuzņemšanas nolīgumus 
ar Horvātiju un Serbiju, kā arī nesen noslēgto izraidīšanas nolīgumu ar Serbiju; aicina, lai 
valsts strauji atrisinātu robežas jautājumu ar Horvātiju ar Starptautiskās Tiesas palīdzību; 

23. uzsver, ka Melnkalnes parlaments bija pirmais šajā reģionā, kurs pieņēma rezolūciju par 
Srebreņicas genocīdu, un atzinīgi vērtē šo soli kā nozīmīgu ieguldījumu reģiona 
samierināšanās procesā;

24. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Melnkalnes valdībai 
un parlamentam.


