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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Melnkalnes 2011. gada progresa ziņojumu

Eiropas Parlaments,

– 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 Eiropadomes 2011. gada 9. decembra lēmumu par Melnkalnes sasniegtajiem 
rezultātiem pievienošanās procesā,

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 17. decembra lēmumu piešķirt Melnkalnei 
kandidātvalsts statusu, lai pievienotos Eiropas Savienībai,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. oktobra dienestu darba dokumentu par Melnkalnes 
2011. gada progresa ziņojumu (SEC(2011)1204 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2011.–2012. gadā” 
(COM(2011)0666 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Komisijas atzinums par Melnkalnes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā” 
(COM(2010)0670),

– ņemot vērā Eiropas Savienības un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās 
komitejas (SAPK) 2011. gada 3. un 4. oktobrī notikušās trešās sanāksmes deklarāciju un 
ieteikumus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES dalībvalstu mērķis ir 2012. gada jūnijā sākt pievienošanās sarunas ar Melnkalni 
un tā kā Eiropadome uzaicināja Komisiju ierosināt struktūru sarunām ar šo valsti;

B. tā kā Eiropadome uzdeva Padomei, balstoties uz Komisijas ziņojumu, izvērtēt Melnkalnes 
panāktos rezultātus; 

C. tā kā Melnkalnē joprojām valda liela vienprātība ES jautājumos un viens no tās ārpolitikas 
stūrakmeņiem ir mērķis veicināt integrāciju ES un NATO; tā kā centieniem veikt reformas 
ir nepieciešama stingra politiskā griba un pilnīga apņemšanās risināt uzdevumus, kas 
radīsies pievienošanās procesā;

D. tā kā Melnkalne ir panākusi ievērojamus rezultātus, ievērojot 2010. gadā Komisijas 
noteiktās septiņas svarīgākās prioritātes, jo īpaši, uzlabojot parlamenta darbu un vēlēšanu 
struktūru, valsts pārvaldes profesionālismu un tiesu varas neatkarību, cīnoties pret 

                                               
1 OV L 108, 29.04.2010., 0003.-0354. lpp.
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korupciju, apkarojot organizēto noziedzību, nodrošinot plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
sadarbību ar pilsonisko sabiedrību;

E. tā kā Melnkalnē ir dokumentēta neliela ekonomikas atveseļošanās kopā ar zemu inflāciju 
un ievērojamu ārvalstu tiešo ieguldījumu pieplūdumu; tā kā Melnkalne ir īstenojusi ar 
tirdzniecību saistītos noteikumus, kas iekļauti Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā 
(SAN) ar ES;

F. tā kā Melnkalnei ir jāturpina reformas, efektīvi īstenojot valdības rīcības plānu par 
svarīgākajām prioritātēm, paātrinot atgūšanos no ekonomikas krīzes, vienlaikus cita starpā 
saglabājot fiskālo stabilitāti, kā arī stiprinot un palielinot administratīvo un iestāžu 
darbībspēju, kas nepieciešama, lai nākotnē uzņemtos ES dalībvalsts saistības,

Vispārīgi apsvērumi

1. pieņem zināšanai Eiropadomes lēmumu par mērķi 2012. gada jūnijā sākt pievienošanās 
sarunas ar Melnkalni; aicina ES dalībvalstis nepamatoti un nesaprātīgi neizkavēt sarunu 
sākšanu, ņemot vērā, ka līdz šim Melnkalne kritēriju izpildē ir sasniegusi ievērojamus 
rezultātus; 

2. uzsver, ka ir jādod pozitīvs signāls Melnkalnei un citām valstīm, kuras cītīgi strādā, lai 
izpildītu dalības kritērijus; ir cieši pārliecināts, ka kandidātvalstis un iespējamās 
kandidātvalstis ir jāvērtē tikai pēc to īpašībām un sasniegumiem un šo valstu 
pievienošanās procesu nekādā gadījumā nedrīkst saistīt ar citu kaimiņvalstu vai 
kandidātvalstu panākumiem, lai saglabātu paplašināšanās procesa uzticamību;

3. pauž atzinību Melnkalnei par dalības kritēriju augsta līmeņa izpildi, kopumā sasniedzot 
apmierinošus rezultātus galveno prioritāšu jomā;

4. uzsver, ka visa Melnkalnes pievienošanās procesa laikā būs būtiska nozīme 
visaptverošiem un kvalitatīviem centieniem reformu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot 
tiesiskuma un pamattiesību jomai, sevišķi cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību; 
aicina Melnkalnes iestādes turpināt Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā noteikto 
saistību raitu īstenošanu;

5. mudina Melnkalni turpināt konstruktīvu politisko spēku dialogu, lai saglabātu šīs valsts 
kopību un etnisko daudzveidību un pārvarētu joprojām pastāvošo kultūru un nacionālo 
sašķeltību, kā arī novērstu potenciālo diskrimināciju;

Politiskie kritēriji

6. atzinīgi vērtē īstenotos likumdošanas pasākumus valsts parlamenta darbības uzlabošanai; 
tomēr iesaka turpināt centienus, lai palielinātu likumdošanas procesa pārredzamību, 
sabiedrības dalību jaunu tiesību aktu izstrādē, īstenojot vēl ciešākas apspriedes ar 
pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, stiprinātu parlamenta administratīvo darbībspēju —
ar mērķi uzlabot parlamenta veiktspēju gan tiesību aktu izstrādāšanā, gan arī politiskajā 

uzraudzībā un izpildvaras demokrātiskajā kontrolē —, kā arī biežāk un efektīvāk izmantot 
konsultatīvo un kontroles uzklausīšanu instrumentu; 
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7. atzinīgi vērtē grozījumu pieņemšanu likumā par pilsētas domes deputātu un parlamenta 
deputātu vēlēšanām, kā vienu no vēl neizpildītajiem septiņu galveno prioritāšu 
nosacījumiem;  tomēr aicina Melnkalnes iestādes šos likumdošanas panākumus papildināt 
ar jaunām darbībām dzimumu vienlīdzības stiprināšanā, jo praksē tā vēl netiek garantēta; 

8. turklāt pauž atzinību par Izglītības likuma pieņemšanu, ar kuru tiek izbeigtas ilgstošās 
politiskās domstarpības par serbu valodas statusu Melnkalnes izglītības sistēmā; uzskata, 
ka šis pozitīvais kompromiss izgaismo visu politisko spēku vienprātību par valsts 
saliedēto, bet arī etniski un reliģiski daudzveidīgo raksturu;

9. uzskata, ka jaunā Valsts pārvaldes reformu stratēģija 2011.–2016. gadam ir pozitīvs solis, 
kura mērķis ir Eiropas standartu ieviešana attiecībā uz pieņemšanu darbā un profesionālo 
izaugsmi, kā arī pasākumu veikšana valsts pārvaldes efektivitātes palielināšanai; mudina 
Melnkalnes valdību uzlabot administratīvās sistēmas lēmumu pieņemšanas un valdības 
darba organizācijas svarīgākos aspektus, kuriem ir neapmierinoša kvalitāte, tostarp varas 
deleģēšanas un dekoncentrācijas sistēmu, lai radītu politiski neitrālu un profesionālu 
civildienestu, kas darbotos efektīvi un objektīvi; aicina iestādes piešķirt prioritāti labai 
pārvaldībai, sekmēt pakāpenisku juridiski administratīvās kultūras attīstību un sakārtot 
pārslogotās administratīvās struktūras; 

10. atzīmē tiesu varas reformas panākumus, jo īpaši, cita starpā neizskatīto lietu daudzuma 
samazināšanos tiesās, pasākumu pieņemšanu attiecībā uz vienu no galvenajām 
prioritātēm — tiesnešu un prokuroru neatkarības, atbildības, objektivitātes un efektivitātes 
stiprināšanu, kā arī Tiesu iestāžu padomes sistemātiskāku disciplinārlietu piemērošanu 
pret aizdomās turētiem tiesnešiem un prokuroriem; aicina Melnkalnes parlamentu pieņemt 
konstitucionālus noteikumus, ar kuriem pastiprinātu tiesu varas tiesisko neatkarību un 
Prokuratūras padomes profesionālo autonomiju; uzsver nepieciešamību efektīvāk 
pārraudzīt noteikumus attiecībā uz korupciju un interešu konfliktiem; aicina modernizēt 
tiesu sistēmu, lai panāktu tiesu varas efektivitāti, ņemot vērā, ka Melnkalne joprojām ir 
viena no valstīm ar lielāko pamatlīmeņa tiesu, maģistrātu, prokuroru un administratīvu 
darbinieku skaitu uz vienu iedzīvotāju Eiropā;

11. atzinīgi vērtē pozitīvo virzību, pieņemot korupcijas apkarošanas tiesību aktus, jo īpaši 
jauno valsts iepirkumu likumu, politisko partiju finansēšanas likumu un grozījumus 
likumā par interešu konfliktiem; tomēr norāda, ka joprojām daudzos reģionos ir izplatīta 
korupcija un tas ir jautājums, kas rada īpašas bažas; atkārto, ka ir nepieciešams vairāk 
korupcijas lietu novest līdz vainīgo notiesāšanai, ieviest precīzākus mehānismus 
korupcijas novēršanas iniciatīvu īstenošanai un uzraudzīšanai un pastiprināt sadarbību un 
informācijas apmaiņu aģentūru starpā, jo īpaši starp policiju un prokuroriem; mudina 
Melnkalnes parlamentu stiprināt tā korupcijas novēršanas iestāžu uzraudzības funkciju;

12. uzsver, ka ir jāpastiprina cīņa pret organizēto noziedzību, jo īpaši saistībā ar policijas un 
prokuratūras iestāžu administratīvās un izmeklēšanas darbībspējas stiprināšanu, lai 
palielinātu šo struktūru efektivitāti; uzskata, ka ir svarīgi palielināt centienus 
kriminālizlūkošanas datu efektīvā apstrādē un starptautiskās un reģionālās sadarbības 
paplašināšanā, lai apkarotu organizēto noziedzību, pirmām kārtām nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu un kontrabandu;
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13. atzīst likumdošanas progresu, nodrošinot izpausmes brīvību plašsaziņas līdzekļos, taču 
atzīmē, ka pastāv gadījumi, kas rada aizdomas par žurnālistu iebiedēšanu un fiziskas 
vardarbības pielietošanu pret viņiem, kā arī gadījumi, kuros tika ziņots par plašsaziņas 
līdzekļu brīvības ierobežošanu; aicina Melnkalnes iestādes parādīt savu apņemšanos 
panākt plašsaziņas līdzekļu brīvību no politiskās iejaukšanās un nodrošināt regulatīvo 
iestāžu neatkarību; aicina Melnkalnes valdību ierosināt grozījumus spēkā esošajos tiesību 
aktos par informācijas brīvību tādā veidā, lai tas nesamazinātu piekļuvi informācijai un 
neierobežotu pārredzamību; aicina žurnālistus ievērot profesionālo ētiku un standartus 
attiecībā uz privātuma un cieņas aizsardzību plašsaziņas līdzekļos;

14. atzinīgi vērtē valdības centienus uzlabot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un 
aicina turpināt apspriedes ar pilsonisko sabiedrību politikas veidošanā un likumu 
sagatavošanā; atzinīgi vērtē to, ka valsts iestādes ir izraudzījušās NVO kontaktpersonas un 
daudzas no šīm iestādēm ir noteikušas kritērijus un procedūru, lai atlasītu pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus darbam attiecīgajās valdības izveidotajās darba grupās;

15. atzinīgi vērtē kopumā labās etnisko grupu attiecības, tostarp jutīgu jautājumu, piemēram, 
etniskās piederības un valodas, pārvaldīšanu iedzīvotāju skaitīšanā; ar gandarījumu 
atzīmē, ka visā visumā ir ieviests tiesiskais regulējums attiecībā uz diskriminācijas 
novēršanas politiku un minoritāšu aizsardzību; uzsver, ka ir jāturpina pielikt pūles tā 
īstenošanai; aicina Melnkalnes iestādes veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu 
minoritāšu labāku pārstāvību publiskās iestādēs valsts un vietējā līmenī, ņemot vērā, ka 
šīm grupām piederoši cilvēki joprojām netiek pietiekami pārstāvēti publiskajās iestādēs; 
aicina iestādes cīnīties pret romu, aškali un ēģiptiešu kopienu diskrimināciju un uzlabot 
viņu dzīves apstākļus, piekļuvi sociālajam nodrošinājumam, veselības aprūpei, izglītībai,
mājoklim un nodarbinātības dienestiem;

16. mudina Melnkalni pastiprināt tiesisko regulējumu, ar kuru pārvalda personu ar invaliditāti 
tiesības, un uzlabot viņu piekļuvi nodarbinātībai, tostarp publiskajās iestādēs; aicina 
iestādes pielāgot sabiedriskas vietas šo cilvēku vajadzībām un turpināt izpratnes 
veidošanas kampaņas, kuru mērķis ir sociāli integrēt personas ar invaliditāti;

17. atzīmē, ka Melnkalnē pašlaik uzturas vairāk nekā 15 000 pārvietoto personu, kuru 
izcelsmes valstis ir Horvātija, Bosnija un Hercegovina un Kosova, aicina Melnkalnes 
valdību, īstenojot arī attiecīgo stratēģiju un veltot papildu pūles piešķirt juridisku statusu 
pārvietotajām personām, atrast ilglaicīgu un ilgtspējīgu šā jautājuma risinājumu; uzskata, 
ka ir svarīga viņu atgriešanās savās izcelsmes valstīs, kā arī nepieciešamība novērst 
pašreizējos šķēršļus reģiona valstu starpā un veicināt atgriešanos; ar gandarījumu atzīmē 
Melnkalnes aktīvo lomu reģionālajā programmā „Belgradas iniciatīva”;

Ekonomiskie kritēriji

18. pauž atzinību Melnkalnei par valsts makroekonomikas stabilitātes saglabāšanu, taču 
norāda uz prognozēto ekonomikas izaugsmes palēnināšanos un pastāvīgo augsto bezdarba 
līmeni; mudina valdību paātrināt atgūšanos no nopietnās 2009. gada ekonomiskās 
lejupslīdes un vienlaikus saglabāt fiskālo stabilitāti, īstenojot piesardzīgāku fiskālo 
politiku un samazinot valsts parādu, lai radītu stabilu ekonomisko progresu, kura mērķis 
būtu dzīves līmeņa paaugstināšanās;
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19. atzinīgi vērtē tādu nozīmīgu strukturālu reformu pieņemšanu kā valsts pensiju sistēma, 
valsts sektora nodarbinātības modernizēšana vai jauna finansēšanas shēma vietējām 
pašvaldībām; mudina Melnkalni turpināt strukturālās reformas, tostarp stiprināt 
tiesiskumu, fizisko infrastruktūru un cilvēkresursus un turpināt veikt pasākumus 
uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanai un tās vides uzlabošanai, kā arī palielināt darba tirgus 
elastīgumu un eksporta konkurētspēju; turpina paust bažas par ievērojamo nelegālās 
nodarbinātības un nelegālās ekonomikas līmeni, kas rada lielas problēmas Melnkalnes 
tautsaimniecībai un sabiedrībai;

Spēja uzņemties dalībvalsts pienākumus

20. aicina Melnkalnes valdību ievērojami palielināt iestāžu un administratīvo darbībspēju, kā 
arī attiecīgo valsts iestāžu sadarbību un koordināciju, kas saistīta ar pievienošanos; aicina 
iestādes novērst administratīvās sistēmas fragmentāciju un kompetenču pārklāšanos, kā arī 
attīstīt kompetento ministriju politikas veidošanas darbībspēju, lai uzlabotu tiesību aktu 
kvalitāti un visbeidzot — stiprinātu tiesiskumu; 

21. atzinīgi vērtē valdības plāna pieņemšanu, kurā izklāstīta Melnkalnes enerģētikas politika 
līdz 2030. gadam, un norāda, ka enerģētikas nozares reforma ir īpaši būtisks uzdevums šai 
valstij; mudina iestādes paātrināt virzību energoapgādes drošības jomā un turpināt 
centienus tādas normatīvās vides radīšanā, kas veicinātu atjaunojamo enerģijas avotu 
lielāku izmantošanu visās nozarēs, saskaņā ar attiecīgo ES acquis communautaire par 
atjaunojamo enerģiju;

22. aicina Melnkalni panākt virzību valsts tiesību aktu saskaņošanā ar acquis communautaire
attiecībā uz informāciju par vides jautājumiem, tiesas pieejamību, ekoloģisko atbildību un 
noteikumiem par pārrobežu aspektu ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu; mudina 
iestādes sistemātiskāk iekļaut jautājumus par vidi un klimata pārmaiņām citos nozares 
politikas virzienos; uzskata, ka ir īpaši svarīgi risināt problēmas, kas saistītas ar cietajiem 
atkritumiem, notekūdeņiem un neapmierinošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kā arī 
ieviest stingrākus krimināltiesiskus pasākumus tām personām, kuras pārkāpj 
piemērojamos noteikumus, un izveidot efektīvu pārbaudes un uzraudzības sistēmu; turklāt 
atkārto, ka kopumā ir jānovērš neskaidrā pienākumu sadale iestāžu starpā un to darbību 
nesaskaņotība, jo tas nopietni kavē virzību vides aizsardzības jomā;

23. pauž atzinību Melnkalnei, kas kļuvusi par visas pasaules tūrisma galamērķi, kuram ir 
augsts nākotnes attīstības potenciāls; tomēr norāda, ka tūrisms var apdraudēt vidi, un 
aicina valdību veikt turpmākus dabas aizsardzības pasākumus, tostarp arī Adrijas jūras 
piekrastē;

24. aicina Melnkalnes valdību paātrināt progresu tādu kopējās lauksaimniecības politikas 
pārvaldībai nepieciešamo struktūru izveidē kā maksātājaģentūra un integrēta 
administratīvā un kontroles sistēma;  aicina sasniegt rezultātus lauksaimniecības un lauku 
attīstības politikā, pieliekot pūles arī politikas izstrādē un izmantojot pieejamo finansiālo 
palīdzību;

25. pauž atzinību Melnkalnei par pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) 
2011. gada 17. decembra PTO ministru konferences sanāksmē; uzskata, ka dalība PTO 
nodrošinās pārredzamāku, paredzamāku un pievilcīgāku vidi tirdzniecībai un ārvalstu 
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ieguldījumiem;

26. aicina Melnkalnes iestādes īstenot attiecīgos tiesību aktus par centrālās bankas neatkarību, 
monetāro finansēšanu, priviliģētu piekļuvi publiskā sektora finanšu iestādēm un euro 
aizsardzību; norāda, ka ietekmi uz Melnkalnes monetāro sistēmu būs precīzi jāizklāsta un 
jāapspriež gaidāmajās pievienošanās sarunās;

27. pauž atzinību Melnkalnei par to, ka līdz šim tiek sekmīgi īstenots bezvīzu režīms ar 
Šengenas zonu, kas stājās spēkā 2009. gada 19. decembrī; tomēr mudina iestādes 
palielināt Ārlietu un ES integrācijas ministrijas (MFAEI), kā arī diplomātiskā un konsulārā 
tīkla administratīvo darbībspēju, cita starpā izveidojot tiešsaistes saiti starp  MFAEI valsts 
vīzu sistēmu un diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, kā arī ieviešot vīzas 
ielīmi ar drošības elementiem;

Reģionālā sadarbība

28. pauž atzinību Melnkalnei par apņēmību un konstruktivitāti, veicinot reģionālo stabilitāti 
un stiprinot labas kaimiņattiecības ar citām Rietumbalkānu valstīm; ar gandarījumu atzīmē 
Melnkalnes aktīvo dalību vairākās Eiropas dienvidaustrumu valstu reģionālajās 
iniciatīvās; īpaši uzsver Melnkalnes apņēmību, parakstot izdošanas nolīgumus ar 
Horvātiju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Serbiju, noslēdzot sadarbības 
nolīgumus ar citu valstu finansiālās izmeklēšanas dienestiem un 2011. gada 7. novembrī 
pievienojoties Serbijas, Melnkalnes, Horvātijas un Bosnijas un Hercegovinas ārlietu 
ministru deklarācijai, kuras mērķis ir bēgļu jautājuma atrisināšana šajā reģionā;

29. atzinīgi vērtē gan Melnkalnes, gan Serbijas apņemšanos divpusējās attiecības veidot uz 
stabilākiem pamatiem; mudina abu valstu politiskos un reliģiskos vadītājus turpināt 
etnisko un reliģisko grupu dialoga atmosfēras uzlabošanu, lai panāktu vienošanos, kas 
reglamentētu serbu pareizticīgo baznīcas statusu Melnkalnē; 

30. ar gandarījumu atzīmē Melnkalnes un Horvātijas labās kaimiņattiecības; atzinīgi vērtē 
Melnkalnes un Horvātijas tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības nolīgumu, kurā noteikts 
pamats kopīgām darbībām dažādās policijas darba jomās, piemēram, noziedzīgu 
nodarījumu novēršanā, robežpolicijas darbā un dažādu sarežģītu reģionālās un 
starptautiskās organizētās noziedzības veidu apkarošanā; aicina abas puses pielikt kopīgas 
pūles, lai rastu pastāvīgu risinājumu joprojām nenokārtotajam jautājumam par Prevlakas 
pussalas teritorijas īpašumtiesībām;

°
°      °

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


