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Uznesenie Európskeho parlamentu o procese integrácie Čiernohorskej republiky do EÚ

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stanovisku 
Komisie k žiadosti Čiernohorskej republiky o členstvo v Európskej (KOM(2010)670),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stratégii rozšírenia 
a hlavných výzvach na roky 2010 – 2011 (KOM(2010)660),

– 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 dohodu medzi ES a Čiernohorskou republikou o readmisii z 8. novembra 
20072 a na nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009 z 30. novembra 2009, prijaté 1. decembra 
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, uvádzajúce 
zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní 
vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti3,

– so zreteľom na odporúčania Parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie EÚ –
Čiernohorská republika z 27. – 28. septembra 2010,

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

A. keďže Európska rada na zasadnutí v Solúne 19. – 20. júna 2003 opätovne potvrdila, že 
budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii; keďže toto vyhlásenie zopakovala 
Európska rada na zasadnutí v Bruseli 15. – 16. júna 2006 a na ďalších vrcholných 
schôdzach;

1. víta skutočnosť, že vláda Čiernohorskej republiky i opozičné strany sa v súvislosti s 
integráciou do Európskej únie všeobecne zhodujú a považujú ju za vysoko prioritnú, čoho 
výsledkom je dobrý pokrok v procese reforiem od získania nezávislosti krajiny;

2. víta odporúčanie Komisie Rade, aby udelila Čiernohorskej republike štatút kandidátskej 
krajiny EÚ, a vyzýva Radu, aby odporúčanie bezodkladne podporila; vyjadruje však 
poľutovanie nad oddelením odporúčania na udelenie štatútu kandidátskej krajiny od 
práva na otvorenie rokovaní a zdôrazňuje, že rozhodnutie o ich začatí by sa nemalo 
neprimerane ani bezdôvodne odkladať; očakáva, že rokovania sa začnú najneskôr po 
zverejnení správy Komisie o pokroku za rok 2011 za predpokladu, že Čiernohorská 
republika dosiahne dostatočný pokrok v plnení kritérií stanovených Komisiou;

3. víta rozhodnutie Rady poskytnúť občanom Čiernohorskej republiky možnosť cestovať 
bez víz (úplná liberalizácia vízového režimu) do schengenského priestoru EÚ s 
platnosťou od 19. decembra 2009; zdôrazňuje význam takéhoto kroku pre rozvoj 
osobných kontaktov, najmä v oblasti vzdelávania, výskumu, cestovného ruchu, a pre 

                                               
1  Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2010, s. 3.
2  Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 25.
3  Ú. v. EÚ L 336, 18.12.2009, s. 1.
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obchodné vzťahy; vyzýva krajiny EÚ, ktoré nepatria do schengenského priestoru, aby 
takisto zvážili prijatie podobnej liberalizácie vízového režimu pre občanov Čiernohorskej 
republiky;

4. víta skutočnosť, že proces tvorby právneho a ústavného rámca krajiny je už takmer 
dokončený; upozorňuje však na skutočnosť, že konečný termín harmonizácie platného 
právneho systému s novou ústavou bol už po štvrtýkrát predĺžený, a vyzýva príslušné 
orgány, aby urýchlene prijali zvyšné právne predpisy, predovšetkým zmenu právneho 
rámca pre voľby, a aby zlepšili mechanizmus overovania sťažností zaslaných volebnej 
komisii alebo súdom v súvislosti s voľbami;

5. znovu pripomína, že pre rozvoj krajiny a dôveryhodnosť štátnych inštitúcií v očiach 
občanov je veľmi dôležité dodržiavanie zásad právneho štátu; víta v tomto smere 
intenzívnu činnosť vlády a parlamentu pri príprave a prijímaní potrebných právnych 
predpisov; zdôrazňuje však, že je nutné účinne ich vykonávať, aby pokrok videli aj 
občania;

6. berie na vedomie výrazný pokrok v prijímaní dôležitých právnych predpisov v oblasti 
boja proti korupcii, zdôrazňuje však, že korupcia je v krajine údajne stále veľmi 
rozšírená; zdôrazňuje význam vytvorenia jasne formulovaného komplexného rámca na 
boj proti tomuto javu vrátane lepšej koordinácie medzi orgánmi presadzovania práva, ako 
aj jedného orgánu, ktorý bude monitorovať a presadzovať dodržiavanie záväzkov 
vládnych orgánov a overovať riešenie sťažností verejnosti; upozorňuje, že je potrebné 
účinne vykonávať právne predpisy prijaté v tejto oblasti, ktoré poskytujú orgánom 
presadzovania práva nové nástroje na boj proti korupcii; vyzýva na prijatie ráznych 
opatrení s cieľom odstrániť prípady konfliktu záujmov vo verejnej správe a zmeniť zákon 
o predchádzaní konfliktu záujmov pri výkone verejných funkcií, ktorý umožňuje 
poslancom parlamentu a iným voleným zástupcom byť členom riadiacich a dozorných 
orgánov; v niektorých prípadoch môže tento problém vyriešiť úplná transparentnosť a 
vyhlásenie volených zástupcov o finančných záujmoch; 

7. berie na vedomie pokrok v reforme justície, o čom svedčí prijatie významných zmien a 
doplnení v trestnom konaní a v iných predpisoch hmotného práva, zvýšenie ľudských 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii, a zníženie nevyriešených súdnych prípadov; zdôrazňuje 
však potrebu zabezpečiť zodpovednosť a výkonnosť justície a prokuratúry, ako aj ich 
nezávislosť od politického zasahovania; naliehavo žiada zmeny v systéme vymenúvania 
sudcov a prokurátorov a zrušenie praxe, keď prokurátorov a členov súdnej rady a rady 
prokurátorov vyberá parlament jednoduchou väčšinou a vláda; okrem toho je 
znepokojený možnosťou nadmerného sústredenia moci v osobe predsedu najvyššieho 
súdu a hlavného štátneho zástupcu; žiada prijatie zákona o regulácii prístupu k bezplatnej 
právnej pomoci;

8. zdôrazňuje skutočnosť, že organizovaný zločin, najmä pranie peňazí a pašeráctvo, 
pretrvávajú napriek zlepšeniam právneho rámca a jeho vykonávaniu; vyzýva príslušné 
orgány, aby prijali opatrenia na posilnenie kapacít v oblasti presadzovania práva, 
predovšetkým kapacít na aktívne vyšetrovanie, a opatrenia na zlepšenie koordinácie 
jednotlivých orgánov a agentúr; víta prijatie nového trestného poriadku a žiada jeho 
rýchle a náležité vykonávanie;

9. víta zlepšenie práce parlamentu, odporúča však, aby vyvíjal ďalšie úsilie na zabezpečenie 
vysokej kvality prijatých právnych predpisov; žiada viac pomoci pre parlament 
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Čiernohorskej republiky od EÚ, napr. vo forme nadviazania bližších vzťahov s 
parlamentmi členských štátov alebo s Európskym parlamentom, s cieľom zvýšiť možnosť 
poslancov a parlamentného sekretariátu vykonávať dohľad nad vládou a kontrolovať ju;

10. žiada uskutočnenie ďalších reforiem verejnej správy, ktorá stále trpí nedostatkom zdrojov 
a je zjavne spolitizovaná, a najmä preskúmanie zákona o štátnych úradníkoch a štátnych 
zamestnancoch, s cieľom zaviesť komplexný systém zamestnávania na základe zásluh 
vrátane transparentných pravidiel prijímania zamestnancov a stanovenia pravidiel 
kariérneho postupu; rovnako zdôrazňuje potrebu posilniť ľudské zdroje na miestnej 
úrovni správy a poskytovať dostatočné finančné prostriedky na jej fungovanie, aby bola 
zabezpečená jej efektívnosť a transparentnosť, čo je obzvlášť dôležité z hľadiska 
prebiehajúceho procesu decentralizácie; upozorňuje na nutnosť dodržiavať právne 
záväzné rozhodnutia úradu riadenia ľudských zdrojov; 

11. víta prijatie všeobecného zákona o zákaze diskriminácie v oblasti zamestnania alebo 
poskytovania verejných služieb, podľa ktorého sa zakazuje akákoľvek diskriminácia 
okrem diskriminácie na základe zásluh, čo je dôležitým krokom vo vytváraní právneho 
rámca vedúceho k boju proti diskriminácii; všíma si však aj prípadné zostávajúce 
nedostatky v zákone a požaduje ich nápravu; zdôrazňuje, že ohrozené skupiny, ako sú 
Rómovia, Aškali, Egypťania a osoby s postihnutím, údajne stále trpia diskrimináciou a vo 
veľkej miere pretrváva diskriminácia na základe sexuálnej orientácie; 

12. konštatuje, že ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené v politickom živote a vo vedení 
verejnoprávnych spoločností; žiada prijatie opatrení na rýchle uplatňovanie akčného 
plánu v oblasti rodovej rovnosti, zavedenie zásady rovnakého odmeňovania a 
vykonávanie zákona o ochrane pred násilím v rodine;

13. víta skutočnosť, že v krajine sú celkovo dobré medzietnické vzťahy a dobrá všeobecná 
ochrana práv menšín, žiada však, aby sa na úrovni orgánov a administratívnych štruktúr 
viac bralo do úvahy stanovisko menšín; v súvislosti s tým upozorňuje na potrebu spresniť 
ústavné opatrenie o náležitom zastúpení menšín a víta kroky v tejto oblasti na 
zhotovovanie presnej štatistiky; žiada zosúladenie zákona o štátnom občianstve a zákona 
o cudzincoch s európskymi normami;

14. zdôrazňuje, že komunity Rómov, Aškalov, Egypťanov údajne naďalej čelia problémom 
častej diskriminácie; vyzýva príslušné orgány, aby zlepšili ich životné podmienky, 
prístup k vzdelávaniu a sociálnym službám a aby im vydali osobné preukazy totožnosti; 
zdôrazňuje najmä, že je nevyhnutné zlepšiť životné podmienky v tábore Konik;

15. opäť pripomína význam aktívnych a nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pre 
demokraciu; víta zlepšenie spolupráce vlády s mimovládnymi organizáciami, 
predovšetkým v boji proti korupcii, žiada však, aby sa s nimi viac konzultovalo pri tvorbe 
politiky vrátane prípravy jednotlivých politík a právnych predpisov; víta činnosť národnej 
rady pre európsku integráciu vrátane občianskej spoločnosti, vlády, justície a opozície, 
žiada však posilnenie jej úlohy v ďalšom postupe pri integrácii do EÚ;

16. víta pokrok v uskutočňovaní bolonského reformného procesu a žiada vynaložiť ďalšie 
úsilie na zlepšenie kvality vzdelávania, všeobecného i odborného, aby mladí ľudia mohli 
získať potrebné zručnosti a úspešne sa uchádzať o miesto na trhu práce; zdôrazňuje 
význam integrujúceho vzdelávania so začlenením detí z ohrozených skupín;

17. žiada prijatie ďalších opatrení na zabezpečenie nezávislosti a profesionality médií vrátane 
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posilnenia kapacity a nezávislosti verejnoprávneho vysielania; upozorňuje na neúmerné 
pokuty za ohováranie, čo naďalej obmedzuje prácu novinárov, a žiada, aby boli právne 
predpisy a prax v súvislosti s ohováraním zosúladené s judikatúrou Európskeho súdu pre 
ľudské práva; zdôrazňuje, že prípady údajného zastrašovania novinárov a fyzického 
násilia voči nim sa musia dôkladne vyšetriť a súdne stíhať; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
novinári pracovali na vysokej profesionálnej úrovni a riadili sa etickým kódexom 
novinárov; 

18. víta dobré výsledky krajiny v zavádzaní hospodárskych reforiem, zdôrazňuje však 
skutočnosť, že finančná kríza ukázala potenciálne slabé miesta jej ekonomického modelu 
a zdôraznila nevyhnutnosť ďalších štrukturálnych zmien; žiada predovšetkým prijatie 
ďalších opatrení na zlepšenie a zjednodušenie regulácie podnikateľského prostredia, a 
najmä na uľahčenie fungovania malých a stredných podnikov;

19. berie na vedomie zlepšenia vo fungovaní trhu práce, vyjadruje však obavy z vysokej 
úrovne nelegálneho zamestnávania; upozorňuje na skutočnosť, že pre trh práce je stále 
charakteristická štrukturálna nezamestnanosť a súčasne sa nezapĺňajú voľné miesta 
vyžadujúce vysokú kvalifikáciu, čo poukazuje na nesúlad medzi požadovanou a 
ponúkanou odbornou kvalifikáciou;

20. zdôrazňuje, že pre rozvoj Čiernohorskej republiky je dôležité zlepšenie dopravnej 
infraštruktúry a zabezpečenie prepojenia jej dopravných systémov s dopravnými 
systémami susediacich krajín; žiada ďalší rozvoj systému železníc, čo je reálna a 
ekologická alternatíva ciest, ktorá by mohla zabezpečiť podstatnú časť prepravy tovaru i 
cestujúcich;

21. víta skutočnosť, že ústava charakterizuje Čiernohorskú republiku ako ekologický štát; 
berie na vedomie, že cestovný ruch zohráva v hospodárstve tejto krajiny významnú úlohu 
a má potenciál prispieť k jej rozvoju; poukazuje však aj na riziká, ktoré cestovný ruch 
znamená pre životné prostredie, a vyzýva vládu, aby prijala ďalšie opatrenia na ochranu 
prírody, ako je rýchle vykonávanie zákona o životnom prostredí a ďalších súvisiacich 
zákonov, ktoré sa zatiaľ neuplatňujú; upozorňuje na potrebu efektívneho nakladania s 
odpadom, predovšetkým na miestnej úrovni, aby sa zaistila jeho bezpečná likvidácia; víta 
opatrenia na budovanie nízkouhlíkového hospodárstva tým, že krajina využije svoj veľký 
hydroelektrický potenciál, ktorý bude významným zdrojom vývozu a po vybudovaní 
prepojenia s Talianskom aj zdrojom príjmov v zahraničnej mene;

22. vyjadruje Čiernohorskej republike uznanie za dobré vzťahy so susediacimi krajinami a za 
jej celkovú stabilizačnú úlohu v regióne; berie na vedomie, že krajina je aktívnym členom 
väčšiny regionálnych organizácií a že so svojimi susedmi uzavrela viacero dohôd v 
oblasti justície a polície; víta nedávno ratifikované dohody o readmisii s Chorvátskom a 
Srbskom, ako aj nedávno uzavretú dohodu o extradícii so Srbskom; vyzýva Čiernu Horu, 
aby prostredníctvom Medzinárodného súdneho dvora urýchlene vyriešila otázku hraníc s 
Chorvátskom; 

23. zdôrazňuje, že čiernohorský parlament bol prvý v regióne, ktorý prijal uznesenie o 
genocíde v Srebrenici, a víta tento krok ako významný prínos k zmiereniu v regióne;

24. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vláde a 
parlamentu Čiernohorskej republiky.


