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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Черна 
гора за 2011 г.

Европейският парламент,

– като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република 
Черна гора от друга страна, подписано на 29 март 2010 г. 1,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 9 декември 2011 г. относно 
напредъка, постигнат от Черна гора в процеса на присъединяване,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 декември 2010 г. за 
предоставяне на Черна гора на статут на страна кандидатка за членство в 
Европейския съюз,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията с дата 12 октомври 
2011 г. (SEC (2011) 1204 окончателен) относно доклада за напредъка на Черна гора 
за 2011 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства за 
периода 2011-2012 г. (COM(2011)660 окончателен) от 12 октомври 2011 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г. до Европейския 
парламент и до Съвета относно становището на Комисията относно кандидатурата 
на Черна гора за членство в Европейския съюз (COM(2010)0670),

– като взе предвид декларацията и препоръките на 3-то заседание на Парламентарния 
комитет по стабилизиране и асоцииране Европейски съюз – Черна гора (ПКСА) от 
3-4 октомври 2011 г.,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че държавите-членки на ЕС се стремят към започване на 
преговорите за присъединяване на Черна гора през юни 2012 г. и че Комисията 
беше приканена от Европейския съвет да предложи рамка за преговорите с тази 
страна;  

Б. като има предвид, че Европейският съвет възложи на Съвета да разгледа напредъка 
на Черна гора въз основа на доклад на Комисията; 

В. като има предвид, че политическият консенсус по въпросите, свързани с ЕС, в 
Черна гора остава висок и че целта за постигане на напредък в интеграцията в ЕС и 

                                               
1 ОВ L 108 29.4.2010 г., стр. 0003-0354.
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НАТО е крайъгълен камък на външната политика на Черна гора; като има предвид, 
че усилията за реформи изискват силна политическа воля и твърд ангажимент за 
справяне с предстоящите в процеса на присъединяване предизвикателства;

Г. като има предвид, че Черна гора е постигнала значителен напредък в изпълнението 
на седемте ключови приоритети, набелязани от Комисията през 2010 г., а именно 
подобрения в работата на парламента и на избирателната рамка, професионализъм 
на публичната администрация, независимост на съдебната система, борба с 
корупцията, борба с организираната престъпност, гарантиране на свободата на 
медиите и сътрудничество с гражданското общество;

Д. като има предвид, че Черна гора отбелязва скромно възстановяване на икономиката, 
наред с ниска инфлация и със значителен приток на преки чуждестранни 
инвестиции; като има предвид, че Черна гора е изпълнила свързаните с търговията 
разпоредби на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) с ЕС;

Е. като има предвид, че е необходимо Черна гора да продължи да полага усилия за по-
нататъшни реформи като прилага ефикасно плана за действие на правителството в 
областта на ключовите приоритети, като ускори възстановяването от 
икономическата криза, поддържайки в същото време, наред с друго, фискална 
стабилност, както и като укрепва и изгражда административния и 
институционалния капацитет, необходими за поемане на задълженията, свързани с 
членството в ЕС, в бъдеще;

Общи бележки

1. приема за сведение решението на Европейския съвет за започване на преговорите с 
Черна гора за присъединяване през юни 2012 г.; призовава държавите-членки на ЕС 
да не забавят неоснователно и прекомерно започването на преговорите предвид на 
значителния напредък постигнат досега от Черна гора при изпълнение на 
референтните критерии; 

2. подчертава необходимостта да се даде положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат сериозни усилия, за да отговорят на критериите за 
членство; твърдо е убеден, страните кандидатки или потенциални кандидатки 
следва да бъдат оценявани единствено според техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното присъединяване не следва по никакъв начин да 
се обвързва с напредъка на други съседни страни или страни кандидатки, за да се 
запази доверието в процеса на разширяване; 

3. приветства Черна гора за това, че отбелязва висока степен на съответствие с 
критериите за членство, чрез постигането на задоволителни цялостни резултати по 
отношение на ключовите приоритети;

4. подчертава, че  в процеса на присъединяване на Черна гора от съществено значение 
ще остане полагането на всеобхватни и качествени усилия за провеждане на 
реформите, с особен акцент върху областта на правовата държава и основните 
права, по-специално борбата с корупцията и организираната престъпност; призовава 
органите на властта на Черна гора продължат да изпълняват без проблеми 



PE473.962v01-00 4/9 RE\880504BG.doc

BG

задълженията си, произтичащи от Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

5. насърчава Черна гора да продължи да води конструктивен диалог между 
политическите сили с цел да защити сплотеността на мултиетническия характер на 
страната и за надрастване на оставащите прояви на културно и национално 
разделение, както и за преодоляване на потенциална дискриминация;

Политически критерии

6. приветства законодателните действия, предприети за подобряване на 
функционирането на националния парламент; въпреки това препоръчва полагането 
на допълнителни усилия за по-голяма прозрачност на законодателния процес, за 
увеличаване на участието на обществеността в разработването на ново 
законодателство чрез още по-тясно допитване до субекти на гражданското 
общество, за засилване на административния капацитет на парламента с цел 
подобряване на неговото функциониране както по отношение на законодателната 
му дейност, така и по отношение на политическия надзор и демократичен контрол 
на изпълнителната власт, както и за по-често и по-ефикасно използване на 
инструмента на изслушванията с цел консултации и контрол;

7. приветства приемането на изменение в закона за избора на общински съветници и 
на членове на парламента, като едно от оставащите условия от седемте ключови 
приоритети; въпреки това призовава органите на властта в Черна гора да допълнят 
посочените законодателни постижения с нови действия за засилване на равенството 
между половете, тъй като то все още не е практически гарантирано; 

8. приветства освен това приемането на изменения в закона за образованието, с което 
се поставя край на продължителен политически спор относно статута на сръбския 
език в образователната система на Черна гора; споделя схващането, че този 
положителен компромис откроява широкия консенсус между всички политически 
сили относно сплотеността на страната, но същевременно и нейния мултиетнически 
мултирелигиозен характер;

9. счита, че новата стратегия за реформа на публичната администрация за периода 
2011-2016 г. представлява положителна стъпка, насочена към въвеждането на 
европейски стандарти за наемане и повишение, както и мерки за повишаване на 
ефикасността на държавната администрация; настоятелно призовава правителството 
на Черна гора да разгледа съществуващите лошо функциониращи основни елементи 
на административната система в областта на вземането на решения и на 
организацията на работата на правителството, в това число системата за делегиране 
и децентрализиране на пълномощия, с цел да се създаде една деполитизирана и 
професионална държавна , която да действа ефективно и безпристрастно; призовава 
органите на властта да дават предимство на доброто управление, да допринасят за 
постепенното еволюиране на правно-административната култура и да се заемат 
енергично с проблема с пренатоварените административни структури;

10. отбелязва напредъка, постигнат в реформата на съдебната система, по-специално, 
наред с другото, по отношение на намаляването на броя на изостаналите дела по 
съдилищата, приемането на мерки за укрепване на независимостта, отчетността, 
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безпристрастността и ефикасността на съдиите и прокурорите, което представлява 
ключов приоритет, както и в по-системното прилагане от страна на Съдебния съвет 
на дисциплинарните процедури срещу заподозрени съдии и прокурори; приканва 
парламента на Черна гора да приеме конституционни разпоредби, които да засилят 
правната независимост на съдебната система и професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е необходимо корупцията и конфликтите на 
интереси да бъдат наблюдавани по-ефикасно; призовава за оптимизиране на 
съдебната система, насочено към по-добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да бъде една от страните с най-висок брой на 
основни съдилища, съдии, прокурори и административен персонал на глава от 
населението;

11. приветства по-нататъшния значителен напредък в приемането на законодателство за 
борба с корупцията, по-специално новия закон за възлагане на обществени поръчки, 
закона за финансиране на политическите партии и измененията към закона за 
конфликта на интереси; отбелязва, че при все това корупцията все още е 
доминираща в много области и продължава да бъде предмет на особена 
загриженост; изтъква отново необходимостта от това повече дела по обвинения в 
корупция да завършват с присъди, от въвеждането на по-точни механизми за 
изпълнение и контрол на инициативите за борба с корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава парламента на Черна гора да засили надзора, 
който упражнява върху органите за борба с корупцията;

12. подчертава необходимостта от по-интензивни действия в борбата с организираната 
престъпност, по-специално по отношение на засилване на административния и 
следователски капацитет на полицията и на прокуратурата, с цел да се подобри 
ефикасността на съответните органи; счита, че е важно да се засилят усилията в 
областта на ефикасната обработка на данните на криминалното разузнаване, както и 
да се разшири в по-голяма степен международното и регионалното сътрудничество 
в борбата с организираната престъпност, и най-вече с прането на пари и 
контрабандата;

13. признава напредъка на законодателството за обезпечаване на свободата на 
изразяване в медиите, но все още отбелязва случаи на твърдения за сплашване и 
физическо насилие спрямо журналисти и данни за намаляване на свободата на 
медиите; призовава органите на властта на Черна гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от политическо вмешателство и за обезпечаване 
на независимостта на регулаторните органи; приканва правителството на Черна гора 
да предложи промени в съществуващото законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността; призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

14. приветства усилията на правителството да подобри сътрудничеството с 
неправителствените организации и призовава за продължаване на консултациите с 
гражданското общество в сферата на формирането на политики и законодателната 
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дейност; счита за положителен факта, че държавните институции са назначили лица 
за контакт с НПО и че много от тези институции са определили критериите и 
процедурата за подбор на представители на гражданското общество в съответните 
работни групи, създадени от правителството; 

15. приветства добрите като цяло междуетнически отношения, включително 
управлението на чувствителни въпроси като етническата принадлежност и езика в 
преброяването на населението;  отбелязва със задоволство, че законодателната 
рамка относно антидискриминационните политики и защитата на малцинствата е до 
голяма степен налична; подчертава, че все още са необходими допълнителни усилия 
за прилагането й; призовава органите на властта в Черна гора да предприемат 
допълнителни мерки за гарантиране на по-добро представителство на малцинствата 
в публичните институции на национално и местно равнище, като се има предвид, че 
лицата, принадлежащи към малцинствата, остават непропорционално ниско 
представени в публичните институции; призовава органите на властта да се борят 
срещу дискриминацията на ромската, ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, достъп до социална сигурност, здравеопазване, 
образование, жилищно настаняване и услуги по заетостта;

16. насърчава Черна гора да укрепи юридическата рамка, определяща правата на лицата 
с увреждания и да подобри достъпа им до заетост, включително в публични 
институции; призовава органите на властта да адаптират обществените 
пространства към нуждите на тези лица и да продължат с провеждането на 
кампании за повишаване на осведомеността, насочени към социалното приобщаване 
на хората с увреждания;

17. като отбелязва, че понастоящем в Черна гора има над 15 000 разселени лица с 
произход от Хърватия, Босна и Херцеговина и Косово, приканва правителството на 
Черна гора да намери трайно и устойчиво решение на въпроса, също и като прилага 
изцяло съответната си стратегия и полага допълнителни усилия за предоставяне на 
правен статут на разселените лица; счита за важно тяхното завръщане в държавите 
им на произход, както и необходимостта да се премахнат оставащите пречки между 
държавите от региона и да се улеснява завръщането; отбелязва със задоволство 
активната роля на Черна гора в регионалната програма „Белградска инициатива“;

Икономически критерии

18. приветства Черна гора за това, че е запазила макроикономическата си стабилност, 
но отбелязва също така прогнозите за забавяне на икономическия растеж и 
запазване на висока безработица; насърчава правителството да ускори 
възстановяването от сериозния икономически спад през 2009 г., като същевременно 
поддържа фискална стабилност при следване на по-предпазливи фискални 
политики и намаляване на публичния дълг, за да създаде солиден икономически 
напредък с цел подобряване на стандарта на живот; 

19. приветства приемането на важни структурни реформи, като например публичната 
пенсионна система, оптимизирането на публичната служба или нова схема за 
финансиране на местното самоуправление; насърчава Черна гора да продължава със 
структурните реформи, по-специално укрепването на правовата държава, 
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физическата инфраструктура и човешките ресурси, и да взема по-нататъшни мерки 
за премахване на бариерите пред стопанската дейност и подобряване на бизнес-
средата, както и да увеличи гъвкавостта на пазара на труда и да насърчи 
конкурентоспособността на износа си; продължава да бъде загрижен относно 
значителното равнище на неофициална заетост и неформална икономика, което 
създава значителни предизвикателства за икономиката и обществото на Черна гора;

Способност за справяне със задълженията, произтичащи от членството

20. приканва правителството на Черна гора съществено да укрепи институционалния и 
административния капацитет, както и свързаното с присъединяването 
сътрудничество и координация между съответните държавни институции; 
призовава органите на властта да предприемат действия относно разпокъсаността на 
административната система и застъпването на сфери на компетентност на ресорните 
министерства с цел да се подобри качеството на законодателната дейност и в крайна 
сметка да се укрепи правовата държава; 

21. приветства приемането на правителствения план, в който се представя енергийната 
политика на Черна гора до 2030 г., и отбелязва, че реформата в енергетиката е 
особено жизненоважно предизвикателство пред страната;   настоятелно призовава 
органите на властта да ускорят напредъка в областта на сигурността на енергийните 
доставки и да полагат по-нататъшни усилия за създаване на регулаторна среда, 
която би подкрепяла по-голямо използване на възобновяеми енергийни източници 
във всички отрасли, както се изисква от съответните достижения на правото на ЕС 
относно възобновяемата енергия;

22. призовава Черна гора да постигне напредък по хармонизирането на националното 
законодателство с достиженията на правото на ЕС по отношение на достъпа до 
информация за околната среда, достъпа до правосъдие, екологичната отговорност и 
разпоредбите за стратегическа оценка на околната среда относно трансграничните 
аспекти; настоятелно призовава органите на властта да интегрират по-систематично 
въпросите на околната среда и изменението на климата в други секторни политики; 
счита за особено важно да се решат проблемите с твърдите отпадъци, отпадъчните 
води и слабо регулираната система за управление на отпадъците, както и да се 
въведат по-строги наказателни мерки за всички онези, които нарушават 
приложимите регулаторни норми, както и да се установи ефикасна инспекционна 
система за наблюдение; освен това в общ план отново посочва необходимостта да 
се разреши въпросът с неясното разпределение на отговорностите между 
съответните органи и липсата на съгласуваност в техните действия, тъй като това 
сериозно спъва напредъка в областта на защитата на околната среда;

23. поздравява Черна гора за това, че е станала световна туристическа дестинация с 
висок потенциал за бъдещо развитие; отбелязва обаче потенциалните рискове за 
околната среда, коренящи се в туризма, и призовава правителството да предприеме 
по-нататъшни стъпки, за да защити природата, също и по крайбрежието на 
Адриатическо море;

24. приканва правителството на Черна гора да ускори напредъка по създаването на 
структурите, необходими за управлението на Общата селскостопанска политика, 
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като разплащателна агенция и интегрирана система за администриране и контрол; 
призовава за постигане на напредък с политиката в областта на селското стопанство 
и развитието на селските райони също и чрез усилия при разработването на 
политиките и при използването на наличното финансово подпомагане;

25. поздравява Черна гора за присъединяването й към Световната търговска 
организация (СТО) на министерската конференция на СТО на 17 декември 2011 г.; 
счита, че членството в СТО ще предостави по-прозрачна, предсказуема и 
привлекателна среда за търговията и чуждестранните инвестиции;

26. призовава органите на властта на Черна гора да приложат съответното 
законодателство относно независимостта на централната банка, паричното 
финансиране, привилегирования достъп до финансовите институции на публичния 
сектор, както и защитата на еврото; отбелязва, че последствията за паричната 
система на Черна гора ще трябва да бъдат определени в подробности и относно тях 
да се вземат мерки при бъдещите преговори за присъединяване;

27. поздравява Черна гора за гладкото до момента прилагане на безвизовия режим с 
Шенгенската зона, което влезе в сила на 19 декември 2009 г.; настоятелно призовава 
органите на властта обаче да повишат административния капацитет на 
Министерството на външните работи и европейската интеграция (МВнРЕИ), както 
и дипломатическата и консулската му мрежа, като създадат, наред с другото, връзка 
онлайн между националната визова система на МВнРЕИ и дипломатическите и 
консулски мисии и като въведат визов стикер с характеристики за сигурност;

Регионално сътрудничество

28. поздравява Черна гора за нейната ангажираност и конструктивна роля в 
допринасянето за регионалната стабилност и укрепването на добросъседските 
отношения с други страни от Западните Балкани; отбелязва със задоволство 
активното участие на Черна гора в различни регионални инициативи в Югоизточна 
Европа; подчертава по-специално усилията на Черна гора за подписване на 
споразумения за екстрадиране с Хърватия, бивша югославска република Македония 
и Сърбия, чрез сключването на споразумения за сътрудничество със службите за 
финансово разузнаване на други страни и чрез присъединяването си на 7 ноември 
2011 г. към декларацията на външните министри на Сърбия, Черна гора, Хърватия и 
Босна и Херцеговина, целяща намиране на решения на въпроса с бежанците в 
региона;

29. приветства ангажимента както на Черна гора, така и на Сърбия за поставянето на 
двустранните отношения на по-здрава основа; насърчава политическите и 
религиозните лидери в двете страни да продължат да подобряват климата на диалог 
между етносите и вероизповеданията с оглед на постигането на споразумение, 
уреждащо положението на Сръбската православна църква в Черна гора; 

30. отбелязва със задоволство добросъседските отношения между Черна гора и 
Хърватия; приветства споразумението относно сътрудничеството между 
правоприлагащите агенции на Черна гора и Хърватия, което предоставя рамка за 
съвместни дейности в различни сфери на полицейската работа, като превенция на 



RE\880504BG.doc 9/9 PE473.962v01-00

BG

престъпността, охрана на границите и борба със сложните форми на регионална и 
международна организирана престъпност; призовава и двете страни да полагат 
съвместни усилия за намиране на постоянно решение на все още нерешения въпрос 
за това, на кого принадлежи територията на полуостров Превлака;

°
°      °

31. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителството и парламента на Черна гора.


