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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie procesu integracji Czarnogóry z Unią 
Europejską

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący opinii 
Komisji w sprawie wniosku Czarnogóry o członkostwo w Unii Europejskiej 
(COM(2010) 670),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2010-2011 (COM(2010) 660),

– uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony 
z dnia 29 marca 2010 r.1,

– uwzględniając umowę o readmisji między WE a Czarnogórą z dnia 8 listopada 2007 r.2
oraz przyjęte dnia 1 grudnia 2009 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1244/2009 z dnia 30 
listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 
2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas 
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego 
wymogu3,

– uwzględniając zalecenia Komisji Parlamentarnej ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–
Czarnogóra z 27-28 września 2010 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że Rada Europejska obradująca w Salonikach w dniach 19-20 czerwca 

2003 r. potwierdziła, iż przyszłość Bałkanów Zachodnich związana jest z Unią 
Europejską; mając na uwadze, że Rada Europejska powtórzyła to stwierdzenie w 
Brukseli w dniach 15-16 czerwca 2006 r. oraz na kolejnych szczytach,

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólną zgodę i wysoką rangę, jaką rząd i partie opozycyjne 
Czarnogóry nadają integracji europejskiej, co pozwoliło na znaczne postępy w procesie 
reform od momentu uzyskania przez kraj niepodległości;

2. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji dla Rady, aby nadać Czarnogórze status 
kraju kandydującego do UE i wzywa Radę do bezzwłocznego poparcia tego zalecenia; 
ubolewa jednak, że w zaleceniu oddzielono kwestię nadania statusu kraju kandydującego 
od prawa do rozpoczęcia negocjacji i podkreśla, że nie należy w nieuzasadniony sposób 
zbytnio zwlekać z decyzją o ich podjęciu; oczekuje, że rozpoczęcie negocjacji nastąpi 
najpóźniej po publikacji sprawozdania Komisji dotyczącego postępów w 2011 r., pod 
warunkiem że Czarnogóra osiągnie zadowalające postępy w wypełnianiu kryteriów 
ustanowionych przez Komisję;

                                               
1 Dz.U. L 108 z 29.4.2010, s. 1.
2  Dz.U. L 334 z 19.12.2007, s. 25.
3  Dz.U. L 336 z 18.12.2009, s. 1.
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3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o przyznaniu obywatelom Czarnogóry prawa 
do przekraczania granic strefy Schengen bez obowiązku posiadania wizy (pełna 
liberalizacja przepisów wizowych) od dnia 19 grudnia 2009 r.; podkreśla znaczenie 
takiego kroku dla rozwoju kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, 
badań, turystyki i kontaktów biznesowych; apeluje do państw członkowskich UE 
nienależących do strefy Schengen, aby również rozważyły możliwość przyjęcia 
podobnego zliberalizowanego systemu wizowego dla obywateli Czarnogóry;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że proces ustanawiania ram prawnych i konstytucyjnych 
kraju jest bliski zakończenia; zwraca jednak uwagę na fakt, że termin harmonizacji 
obecnego systemu prawnego z nową konstytucją został przedłużony po raz czwarty oraz 
wzywa władze do szybkiego przyjęcia brakujących przepisów, w szczególności zmiany 
prawa wyborczego, a także do poprawy mechanizmu sprawdzania skarg dotyczących 
wyborów wnoszonych do komisji wyborczej lub sądów;

5. ponownie wskazuje na wyjątkowe znaczenie praworządności dla rozwoju kraju i 
wiarygodności instytucji państwowych w oczach obywateli; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje ożywioną działalność rządu i parlamentu w procesie 
przygotowania i przyjmowania wymaganych przepisów; podkreśla jednak, jak ważne jest 
ich skuteczne wdrożenie, aby postępy stały się widoczne dla obywateli;

6. odnotowuje znaczne postępy w przyjmowaniu ważnych aktów prawnych w zakresie 
zwalczania korupcji, ale podkreśla, że przypuszczalnie zjawisko to jest nadal zbyt 
rozpowszechnione w kraju; podkreśla wagę ustanowienia jasno określonych 
kompleksowych ram zwalczania korupcji, obejmujących lepszą koordynację pracy 
organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, a także jeden organ monitorujący i 
egzekwujący obowiązki organów rządowych i śledzący skargi obywateli; zwraca uwagę 
na konieczność skutecznego wdrożenia przepisów przyjętych w tym zakresie, które dają 
organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa nowe narzędzia walki z korupcją;  
apeluje o podjęcie energicznych kroków w celu wyeliminowania przypadków konfliktu 
interesów w administracji publicznej, a także zmiany prawa w zakresie unikania 
konfliktów interesów przy pełnieniu funkcji publicznych, które umożliwia posłom do 
parlamentu i innym wybranym przedstawicielom podejmowanie zadań w charakterze 
członków zarządu lub rad nadzorczych; w niektórych przypadkach pełna przejrzystość i 
deklaracja interesów składana przez wybranych przedstawicieli może rozwiązać ten 
konflikt; 

7. odnotowuje postępy w reformie sądownictwa, widoczne dzięki zatwierdzeniu 
najważniejszych zmian w procedurach karnych i innych istotnych przepisach, polegające 
na zwiększeniu dostępnych zasobów ludzkich i ograniczeniu zatorów spraw w sądach; 
podkreśla jednak konieczność zapewnienia odpowiedzialności i skuteczności 
sądownictwa i prokuratury, a także ich niezależności od ingerencji politycznych; apeluje 
o natychmiastową zmianę systemu mianowania sędziów i prokuratorów oraz o położenie 
kresu praktyce nominowania prokuratorów i członków rad sędziowskich i 
prokuratorskich wyłącznie przez parlament zwykłą większością głosów i przez rząd; 
wyraża ponadto zaniepokojenie możliwością nadmiernego skupienia władzy w rękach 
prezesa Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego; apeluje o przyjęcie prawa 
regulującego dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej;

8. podkreśla, że przestępczość zorganizowana, a przede wszystkim pranie pieniędzy i 
przemyt, nadal stanowią problem pomimo poprawy ram prawnych i ich wdrażania; 
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wzywa władze do podjęcia działań mających na celu zwiększenie zdolności 
egzekwowania prawa, szczególnie rzeczywistych zdolności prowadzenia dochodzeń, oraz 
poprawę koordynacji między różnymi organami i agencjami; wyraża zadowolenie z 
powodu przyjęcia kodeksu postępowania karnego i apeluje o jego szybkie i odpowiednie 
wdrożenie;

9. z zadowoleniem przyjmuje usprawnienie pracy parlamentu, ale zaleca dalsze działania 
zapewniające wysoką jakość przyjmowanych aktów prawnych; apeluje o zwiększoną 
pomoc UE dla parlamentu Czarnogóry, na przykład w formie partnerstwa z parlamentami 
państw członkowskich lub z Parlamentem Europejskim, aby poszerzyć możliwości 
posłów do parlamentu i sekretariatu parlamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad 
rządem i jego kontroli;  

10. apeluje o dalsze reformy administracji publicznej, która nadal jest niedoinwestowana i 
jawnie upolityczniona, a w szczególności o przegląd prawa o służbie cywilnej i 
pracownikach państwowych w celu ustanowienia wszechstronnego, opartego na 
osiągnięciach systemu zatrudnienia, obejmującego przejrzyste zasady zatrudniania i 
określającego procedury awansu zawodowego; podobnie podkreśla konieczność 
wzmocnienia zasobów ludzkich na szczeblu administracji lokalnej oraz zapewnienia 
wystarczających środków finansowych do jej funkcjonowania, aby zagwarantować jej 
skuteczność i przejrzystość, które są szczególnie ważne z uwagi na trwający proces 
decentralizacji; zwraca uwagę na potrzebę przestrzegania prawnie wiążących decyzji 
Urzędu Zarządzania Zasobami Ludzkimi; 

11. wyraża zadowolenie z przyjęcia ogólnego prawa zakazującego dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia lub świadczenia usług publicznych, uznającego za niedozwoloną 
dyskryminację ze względów innych niż osiągnięcia, jako ważny krok w tworzeniu ram 
prawnych sprzyjających zwalczaniu dyskryminacji; zauważa jednak, że nadal mogą 
występować braki w prawie i wzywa do ich usunięcia; podkreśla, że najsłabsze grupy, 
takie jak Romowie, Aszkalowie i Egipcjanie oraz osoby niepełnosprawne, są 
przypuszczalnie nadal dyskryminowane oraz że powszechnie utrzymuje się 
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną; 

12. zauważa, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w życiu politycznym i w 
zarządach przedsiębiorstw publicznych; wzywa do podjęcia działań służących szybkiemu 
wdrożeniu planu działania w zakresie równości płci, wprowadzeniu zasady równego 
wynagrodzenia i wdrożeniu prawa o ochronie przed przemocą w rodzinie;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogólnie dobre stosunki między grupami etnicznymi i dobrą 
ogólną ochronę praw mniejszości w kraju, ale apeluje o dalsze zasięganie opinii grup 
mniejszościowych przez władze i struktury administracyjne; w związku z tym zwraca 
uwagę na konieczność wyjaśnienia przepisu konstytucyjnego dotyczącego właściwej 
reprezentacji mniejszości i z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte w celu zebrania 
dokładnych danych statystycznych w tym obszarze; apeluje o dostosowanie prawa o 
obywatelstwie i prawa o cudzoziemcach do standardów europejskich;

14. podkreśla, że przypuszczalnie społeczności Romów, Aszkali i Egipcjan są nadal często 
narażone na dyskryminację; wzywa władze do poprawy ich warunków życia, dostępu do 
nauki i usług socjalnych, a także do wystawienia im dokumentów tożsamości; w 
szczególności podkreśla pilną konieczność poprawy warunków życia w obozie Konik;

15. ponownie podkreśla znaczenie, jakie mają dla demokracji aktywne i niezależne 
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organizacje społeczeństwa obywatelskiego; z zadowoleniem przyjmuje lepszą 
współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w zwalczaniu korupcji, ale 
apeluje o przeprowadzanie z nimi szerszych konsultacji w procesie tworzenia polityki, w 
tym formułowania strategii politycznych i prawa; z zadowoleniem przyjmuje pracę 
Krajowej Rady ds. Integracji Europejskiej, skupiającej społeczeństwo obywatelskie, rząd, 
sądownictwo i opozycję, ale wzywa do wzmocnienia jej roli w działaniach na rzecz 
integracji z UE;

16. z zadowoleniem przyjmuje postępy we wdrażaniu reform w ramach procesu bolońskiego 
i apeluje o dalsze wysiłki w celu poprawy jakości kształcenia, zarówno ogólnego, jak i 
zawodowego, aby wyposażyć młodzież w umiejętności niezbędne do skutecznego 
konkurowania na rynku pracy; podkreśla znaczenie kształcenia integracyjnego, 
obejmującego dzieci z najsłabszych grup społecznych;

17. apeluje o podjęcie dalszych działań w celu zapewnienia niezależności i profesjonalizmu 
mediów, w tym wzmocnienia potencjału i niezależności nadawcy publicznego; zwraca 
uwagę na nieproporcjonalne grzywny za zniesławienie, które nadal utrudniają pracę 
dziennikarzy, oraz wzywa do pełnej harmonizacji prawa i praktyki w zakresie 
zniesławienia z praktyką sądową Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; podkreśla, 
że domniemane przypadki zastraszania i przemocy fizycznej wobec dziennikarzy muszą 
być w pełni badane, a w stosownych przypadkach ścigane sądownie; podkreśla znaczenie 
stosowania wysokich standardów zawodowych i przestrzegania kodeksu etyki 
zawodowej przez dziennikarzy; 

18. z zadowoleniem przyjmuje dobre wyniki kraju we wdrażaniu reform gospodarczych, ale 
podkreśla, że kryzys finansowy ujawnił możliwe słabe punkty modelu gospodarczego 
kraju i uwypuklił pilny charakter wprowadzania dalszych zmian strukturalnych; apeluje 
zwłaszcza o podjęcie dalszych kroków w kierunku poprawy i uproszczenia regulacji w 
zakresie otoczenia biznesowego oraz w szczególności ułatwienia działalności małych i 
średnich przedsiębiorstw;

19. odnotowuje poprawę funkcjonowania rynku pracy, ale jest zaniepokojony znacznym 
poziomem zatrudnienia nieformalnego; zwraca uwagę na fakt, że rynek pracy nadal 
charakteryzuje się bezrobociem strukturalnym oraz że jednocześnie istnieją wakaty na 
stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji, co ukazuje rozbieżność między 
wymaganymi a dostępnymi umiejętnościami;

20. podkreśla znaczenie poprawy infrastruktury transportowej i zapewnienia połączenia 
systemu transportowego z systemami krajów sąsiadujących dla rozwoju Czarnogóry; 
apeluje o dalszy rozwój systemu kolejowego, który stanowi opłacalną i ekologiczną 
alternatywę dla transportu drogowego, i mógłby przejąć znaczną część transportu 
towarów i osób;

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że konstytucja określa Czarnogórę jako kraj 
ekologiczny; zauważa istotną rolę, jaką w gospodarce odgrywa turystyka i jej możliwości 
przyczynienia się do rozwoju kraju; dostrzega jednak zagrożenia dla środowiska 
wynikające z turystyki i wzywa rząd do podjęcia dalszych działań w celu ochrony 
przyrody, takich jak szybkie wdrożenia prawa dotyczącego środowiska i brakujących 
regulaminów; zwraca szczególną uwagę na potrzebę skutecznego zarządzania odpadami, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, aby zapewnić ich bezpieczne usuwanie; z 
zadowoleniem przyjmuje działania mające na celu rozwój gospodarki mniej emisyjnej 
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dzięki rozbudowie potężnego potencjału hydroelektrycznego kraju, który po 
wybudowaniu połączenia z Włochami będzie stanowił ważne źródło eksportu i wpływów 
w walucie zagranicznej;

22. pochwala Czarnogórę za utrzymywanie dobrych stosunków z krajami sąsiadującymi i jej 
ogólną stabilizującą rolę w regionie; odnotowuje, że kraj ten jest aktywnym członkiem 
większości organizacji regionalnych i zawarł z sąsiadami szereg umów dotyczących 
sądownictwa i policji; z zadowoleniem przyjmuje niedawno ratyfikowane umowy z 
Chorwacją i Serbią o readmisji, a także zawartą niedawno umowę z Serbią o ekstradycji; 
wzywa kraj do szybkiego rozstrzygnięcia kwestii granicznej z Chorwacją na drodze 
mediacji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; 

23. podkreśla, że parlament Czarnogóry jako pierwszy w regionie przyjął rezolucję w
sprawie ludobójstwa w Srebrenicy i z zadowoleniem przyjmuje ten krok jako ważny 
wkład w proces pojednania w regionie;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Czarnogóry.


