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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Černé Hory za rok 2012
(2012/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, která byla 
uzavřena dne 29. března 20101,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 26. června 2012, v nichž rozhodla, že přístupová jednání 
s Černou Horou by měla být zahájena dne 29. června 2012,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o zprávě o pokroku Černé Hory za rok 
2012 ze dne 10. října 2012 (SWD(2012) 331 final),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 10. října 2012 
o strategii rozšíření a hlavních výzvách v letech 2012-2013 (COM(2011)0666 final),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 9. listopadu 2010 
o stanovisku Komise k žádosti Černé Hory o členství v Evropské unii (COM(2010)0670),

– s ohledem na prohlášení a doporučení, která na své čtvrté schůzi ve dnech 3.–4. dubna 
2012 vydal Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Černou 
Horou,

– s ohledem na první schůzi Smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Černá 
Hora, která se konala dne 2. října 2012,

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ohledně používání Evropské 
charty regionálních a menšinových jazyků ze strany Černé Hory (přijaté Výborem 
ministrů dne 12. září 2012)2,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že politické vedení Černé Hory obdrželo ve volbách nový mandát, aby 
dále plnilo cíle přístupových jednání;

B. vzhledem k tomu, že Černá Hora učinila značný pokrok na cestě k členství v EU;

C. vzhledem k tomu, že stále přetrvávají určité nedostatky v procesu přistoupení a je třeba je 
řešit;

D. vzhledem k tomu, že proces přistoupení by měl i nadále zůstat hybnou silou pro 
pokračující reformy; vzhledem k tomu, že občanská společnost hraje v procesu reforem a 

                                               
1 Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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integrace do EU nezastupitelnou roli;

E. vzhledem k tomu, že Černá Hora je první zemí, v níž se používá nový přístup EU 
k vyjednávání, který klade větší důraz na základní svobody, soudnictví a boj proti korupci 
a organizovanému zločinu;

F. vzhledem k tomu, že Černá Hora i nadále hraje důležitou roli v rámci regionální stability;

Obecné úvahy

1. vítá skutečnost, že předčasné parlamentní volby proběhly svobodně, spravedlivě a bez 
nepokojů v souladu s mezinárodními standardy; vyzývá dané orgány, aby dále zlepšily 
sestavování voličských seznamů, dohled nad financováním kampaní a řešení stížností, a 
tím dále posílily důvěru veřejnosti ve volební proces;

2. vybízí všechny politické síly, aby se i po volbách prostřednictvím konstruktivního dialogu 
a úzké spolupráce s občanskou společností zaměřovaly na program integrace své země do 
EU;

3. vítá nový vyjednávací přístup EU, podle nějž se na počátku vyjednávání řeší zásadní 
otázky obsažené v kapitole 23 a 24, aby tak zbylo maximum času na vytvoření 
nezbytných právních předpisů a institucí a na dosažení přesvědčivých výsledků při 
provádění;

Politická kritéria

4. vítá skutečnost, že kontrolní role parlamentu byla dále posílena díky přijetí zákona o 
parlamentním vyšetřování, dodatků k jednacímu řádu parlamentu a k zákonu o důvěrnosti 
údajů; zdůrazňuje, že je nutné dále posílit kapacity v oblasti tvorby právních předpisů a 
také konzultace s občanskou společností;

5. naléhavě vyzývá parlament, aby přijal ústavní předpisy s cílem posílit právní nezávislost 
a odpovědnost soudního systému, posílit nezávislost soudců a profesní autonomii Soudní 
rady a Rady státních zástupců;

6. vítá opatření, která mají zlepšit efektivitu soudů, včetně snížení počtu nevyřešených 
případů, ale i nadále je znepokojen délkou soudních řízení a špatnou infrastrukturou na 
mnoha soudech; vyzývá orgány, aby zavedly jasná kritéria pro povyšování a profesní 
hodnocení soudců a státních zástupců;

7. požaduje další opatření, která pomohou vytvořit profesionální, efektivní a nestrannou 
veřejnou správu vybranou na základě schopností; vítá komplexní reformu veřejného 
sektoru, která usiluje o racionalizaci a modernizaci;

8. vyzývá k posílení vazeb mezi tvůrci politik a občanskou společností; vítá zapojení 
nevládních organizací do pracovních skupin, které se zabývají přístupovými 
vyjednáváními, v zájmu zajištění odpovědnosti a transparentnosti procesu přistoupení; 
považuje za důležité, že jsou tyto organizace rovnoprávnými členy pracovních skupin; 
vítá novou platformu vlády pro elektronické petice, která má zlepšit participativní 
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demokracii v rámci tvorby politik a elektronické správy;

9. vyjadřuje politování nad tím, že korupce je stále běžná; vybízí vládu, aby konzistentně 
uplatňovala protikorupční opatření, včetně nového zákona o financování politických stran, 
aby získala přesvědčivé výsledky zejména v oblasti vyšetřování a usvědčení v případech 
korupce na nejvyšší úrovni, aby dále posílila preventivní nástroje a osvětové kampaně a 
také chránila občany, kteří oznámí případy korupce; zdůrazňuje, že je nutné posílit s tím 
související administrativní kapacity a spolupráci mezi jednotlivými agenturami;

10. vyzývá vládu, aby posílila právní rámec a zvýšila kapacity orgánů vymáhajících právo 
v boji proti organizovanému zločinu; vyzývá k rozšíření domácí, regionální a mezinárodní 
spolupráce; chválí opatření pro prevenci a boj proti obchodování s lidmi, ale požaduje 
efektivní vyšetřování a stíhání;

11. všímá si, že prostředí médií je pestré a rozdělené podle politických názorů; vítá pokrok, ke 
kterému došlo v dekriminalizaci pomluvy a urážky na cti; považuje za důležité řádně 
vyšetřit veškeré hrozby a útoky na novináře a ohrožení svobody tisku a zahájit stíhání; 
vyzývá dané orgány, aby zajistily nezávislost a fungování regulačních orgánů na základě 
evropských standardů;

12. vítá pokrok, ke kterému došlo v ochraně a začlenění menšin; vyzývá dané orgány, aby 
přijaly další opatření pro boj proti diskriminaci, zlepšení životních podmínek menšin a 
zajištění jejich řádné účasti ve veřejných službách; odsuzuje fyzické a slovní útoky na 
příslušníky lesbické, gay, bisexuální a transgender komunity a vyzývá dané orgány, aby 
učinily maximum pro to, aby takovýmto útokům předešly; 

13. všímá si, že ženy jsou v parlamentu i nadále nedostatečně zastoupeny a že jejich práva na 
zaměstnání jsou často přehlížena; vybízí dané orgány k tomu, aby prosazovaly právní 
předpisy o rovnosti žen a mužů; vyjadřuje znepokojení nad chudobou dětí a nad 
skutečností, že tři čtvrtiny chudých dětí žijí ve vzdálených venkovských oblastech bez 
přístupu k základním službám;

Ekonomická kritéria

14. chválí Černou Horu za zachování makroekonomické a fiskální stability; vybízí vládu 
k tomu, aby pokračovala v provádění strukturálních reforem s cílem zvýšit flexibilitu 
pracovního trhu a posílit konkurenceschopnost;

15. je znepokojen velikostí neformální ekonomiky, kterou je třeba řešit, aby se přilákaly 
investice a podpořily podniky;

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

16. vyzývá vládu, aby zlepšila institucionální a správní kapacity státních institucí, které se 
zabývají klíčovými oblastmi acquis, a aby posílila interinstitucionální spolupráci a 
koordinaci;

17. vybízí dané orgány, aby přijaly další opatření k harmonizaci a provádění acquis v oblasti 
životního prostředí a klimatu a k posílení příslušných správních kapacit a 
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interinstitucionální spolupráce;

18. zdůrazňuje nutnost zaměřit se na udržitelnou výrobu elektrické energie a sladit potřeby 
hospodářského rozvoje se zachováním životního prostředí; vítá určitý pokrok v oblasti 
obnovitelných energií; požaduje další opatření ke zlepšení energetické účinnosti a 
zajištění bezpečnosti dodávek energie;

Regionální spolupráce a dvoustranné záležitosti

19. vítá konstruktivní roli Černé Hory v rámci regionální spolupráce; vyjadřuje však 
politování nad skutečností, že ještě nedošlo k úplnému vymezení hranic se všemi sousedy; 
zdůrazňuje, že dvoustranné záležitosti musí být vyřešeny před přistoupením k EU;

20. vyzývá Černou Horu, aby sladila svůj postoj k Mezinárodnímu trestnímu soudu se 
společným postojem EU ohledně integrity Římského statutu;

°
° °

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládě a parlamentu 
Černé Hory.


