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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Черна 
гора за 2012 г.
(2012/0000(RSP))

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 заключенията на Съвета от 26 юни 2012 г. да вземе решение за 
започване на преговори за присъединяване с Черна гора на 29 юни 2012 г.,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията с дата 10 октомври 
2012 г. (SWD(2012) 331 окончателен) относно доклада за напредъка на Черна гора 
за 2012 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства за 
периода 2012—2013 г. (COM(2012)0600 окончателен) от 10 октомври 2012 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 4-то заседание на Парламентарния 
комитет по стабилизиране и асоцииране Европейски съюз—Черна гора (ПКСА) от 
3—4 април 2012 г.,

– като взе предвид първата среща на Съвместния консултативен комитет за 
гражданско общество „ЕС—Черна гора“ (JCC) на 2 октомври 2012 г.,

– като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа 
относно прилагането от Черна гора на Европейската харта за регионалните и 
малцинствените езици (приета от Комитета на министрите на 12 септември 
2012 г.)2,

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

A. като има предвид, че политическото ръководство на Черна гора получи на изборите 
нов мандат да преследва целите на преговорите за присъединяване;

Б. като има предвид, че Черна гора е постигнала значителен напредък по пътя към 
членството в ЕС;

                                               
1 ОВ L 108, 29.4.2010 г., стр. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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В. като има предвид, че някои слабости на присъединителния процес продължават да 
съществуват и трябва да бъдат преодолени;

Г. като има предвид, че присъединителният процес следва да продължи да бъде 
движеща сила за по-нататъшни реформи; като има предвид, че гражданското 
общество играе незаменима роля в процеса на реформи и интеграция в ЕС;

Д. като има предвид, че Черна гора е първата държава, за която ЕС прилага нов подход 
при водене на преговорите, при който е засилен фокусът върху основните свободи, 
съдебната власт, борбата срещу корупцията и организираната престъпност;

Е. като има предвид, че Черна гора продължава да играе важна роля за стабилността в 
региона;

Общи положения

1. приветства мирното, свободно и честно провеждане на предсрочни парламентарни 
избори в съответствие с международните стандарти; призовава органите да 
направят допълнителни подобрения при съставянето на избирателните  списъци, 
финансовия надзор в изборната кампания и прегледа на жалбите, за да повишат още 
повече доверието на обществото в изборния процес;

2. насърчава всички политически сили да запазят, посредством конструктивен диалог 
и тясно сътрудничество с гражданското общество, своя фокус върху програмата за 
интеграция на страната в ЕС и след изборите;

3. приветства новия подход на ЕС при преговорите, при който критичните въпроси от 
глави 23 и 24 ще бъдат разгледани в началния етап на преговорите, за да бъде 
осигурено максималното време за установяване на новото законодателство, 
институциите и за постигането на солидни резултати при прилагането;

Политически критерии

4. приветства засилването на надзорната роля на парламента чрез приемането на закон 
за парламентарното разследване, измененията в процедурните правила на 
парламента и в закона за поверителността на данните; подчертава необходимостта 
от по-нататъшно засилване на законодателния капацитет и от консултации с 
гражданското общество;

5. приканва настоятелно парламента да приеме конституционни разпоредби, с цел да 
се засили правната независимост и отчетността на съдебната система, да се 
подобрят съдебната независимост и професионалната автономия на съдебния и 
прокурорския съвет;

6. приветства мерките за подобряване на ефикасността на съдебната система, 
включително съкращаване на изоставането при обработката на дела, но продължава 
да проявява загриженост относно продължителността на съдебните процедури и 
лошата инфраструктура в много от съдилищата; призовава органите да въведат ясни 
критерии за насърчаването и професионалната оценка на съдиите и прокурорите;
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7. призовава да бъдат предприети допълнителни мерки за създаване на 
професионална, ефективна, основаваща се на заслугите и безпристрастна 
администрация; приветства цялостната реформа на публичния сектор с цел 
модернизиране и рационализиране;

8. призовава за засилване на връзките между създаващите политиката и гражданското 
общество; приветства включването на НПО в работните групи, занимаващи се с 
преговорите за присъединяване, с цел да се гарантира отчетността и прозрачността 
на присъединителния процес; счита за важен факта, че те са равнопоставени 
членове на работните групи; приветства новата платформа на правителството за 
електронни петиции, чиято цел е да подобри демокрацията на участието в областта 
на създаването на политики и електронното управление;

9. изразява съжаление, че корупцията остава разпространено явление; насърчава 
правителството да приложи последователно мерки против корупцията, 
включително новия закон за финансирането на политическите партии, за да 
постигне резултати особено по отношение на разследването и постановяването на 
присъди при корупция по високите етажи на властта, да засили още повече 
инструментите за превенция и кампаниите за осведомяване, както и да защитава 
гражданите, известяващи за случаи на корупция; подчертава необходимостта да се 
укрепят свързаният с това административен капацитет и да се засили 
сътрудничеството между агенциите;

10. призовава правителството да укрепи правната рамка, както и капацитета на 
правоприлагащите органи по отношение на борбата срещу организираната 
престъпност; призовава за задълбочаване на сътрудничеството на национално, 
регионално и международно равнище; приветства мерките за предотвратяване на 
трафика на хора и за борба срещу него, но същевременно призовава за ефективно 
провеждане на разследвания и преследване по съдебен ред;

11. отбелязва, че медийната среда се характеризира с многообразие, както и с 
разделение по партиен признак; приветства напредъка, постигнат по отношение на 
декриминализирането на клеветата и дискредитирането; счита, че е важно надлежно 
да се разследват и преследват по съдебен ред всички заплахи и нападения срещу 
журналисти и заплахи за свободата на печата;  приканва органите на управление да 
осигурят независимостта и функционирането на регулаторни органи, основаващи се 
на европейски стандарти;

12. приветства постигнатия напредък по отношение на защитата и приобщаването на 
малцинствата; призовава органите на управление да предприемат допълнителни 
мерки за борба срещу дискриминацията, подобряване на условията на живот на 
малцинствата и обезпечаване на действителното им участие в публичните служби; 
осъжда физическите и словесните атаки срещу членове на общността на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица и призовава органите 
на управление да положат максимални усилия за предотвратяването на подобни 
атаки;

13. отбелязва, че жените все още са представени в недостатъчна степен в парламента и 
че техните трудови права често се пренебрегват; насърчава органите на управление 
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да наложат спазването на законодателството в областта на равенството между 
половете; изразява загриженост във връзка с бедността сред децата и факта, че три 
четвърти от бедните деца живеят в отдалечени селски райони без достъп до основни 
услуги; 

Икономически критерии

14. приветства Черна гора за това, че е успяла да поддържа макроикономическата и 
фискалната стабилност; насърчава правителството да продължи да провежда 
структурни реформи за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда и 
стимулиране на конкурентоспособността;

15. изразява загриженост във връзка с мащаба на сивата икономика, по отношение на 
която е необходимо да се предприемат мерки, с цел да се привлекат инвестиции и да 
се подпомогнат предприятията;

Способност за поемане на задълженията, произтичащи от членството

16. призовава правителството да повиши институционалния и административен 
капацитет на държавните институции, които отговарят за ключови области на 
достиженията на правото на Съюза, и да задълбочи междуведомственото 
сътрудничество и координация; 

17. насърчава органите на управление да предприемат допълнителни мерки за 
привеждане в съответствие и прилагане на достиженията на правото на Съюза в 
областта на околната среда и борбата срещу изменението на климата, както и да 
укрепят съответния административен капацитет и междуведомственото 
сътрудничество;

18. подчертава необходимостта от насочване на усилията към устойчивото 
производство на електроенергия и съвместяването на нуждите, свързани с 
икономическото развитие, с опазването на околната среда; приветства наличието на 
известен напредък в областта на възобновяемите източници на енергия; призовава 
за предприемане на допълнителни мерки за повишаване на енергийната 
ефективност и обезпечаване на сигурността на енергийните доставки;

Регионално сътрудничество и двустранни въпроси

19. приветства градивната роля на Черна гора в рамките на регионалното 
сътрудничество; при все това изразява съжаление във връзка с факта, че 
определянето на границите с всички съседи все още не е приключило; изтъква 
необходимостта от разрешаване на двустранните въпроси преди присъединяването 
към ЕС;

20. приканва Черна гора да приведе позицията си относно Международния наказателен 
съд в съответствие с общата позиция на ЕС относно ненарушимостта на Римския 
статут;
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21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителството и парламента на Черна гора.


