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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2012 m. Juodkalnijos pažangos ataskaitos  
((2012)0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir 
Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 26 d. Tarybos išvadas dėl sprendimo pradėti stojimo 
derybas su Juodkalnija 2012 m. birželio 29 d., 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl 2012 m. 
Juodkalnijos pažangos ataskaitos (SWD(2012) 331 final),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl 2012–2013 m. plėtros strategijos ir pagrindinių uždavinių 
(COM(2012) 0600 final),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl Komisijos nuomonės dėl Juodkalnijos narystės Europos Sąjungoje prašymo 
(COM(2010) 0670),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos 
parlamentinio komiteto 4-ajame posėdyje, vykusiame 2012 m. balandžio 3–4 d., priimtą 
deklaraciją ir rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į ES ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio 
komiteto pirmąjį posėdį, vykusį 2012 m. spalio 2 d.,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją dėl Europos regionų 
ir mažumų kalbų chartijos taikymo Juodkalnijoje (Ministrų Komitetas rekomendaciją 
priėmė 2012 m. rugsėjo 12 d.)2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi šalies politiniai vadovai per rinkimus gavo naujus įgaliojimus toliau siekti su 
stojimo derybomis susijusių tikslų;

B. kadangi siekdama ES narystės Juodkalnija padarė didelę pažangą;

C. kadangi vykstant stojimui procesui vis dar esama tam tikrų trūkumų, kuriuos reikia 
pašalinti;

D. kadangi stojimo procesas ir toliau turėtų būti paskata tęsti reformas; kadangi, vykdant 

                                               
1 OL L 108, 2010 4 29, p. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.



RE\917410LT.doc 3/5 PE498.147v01-00

LT

reformas ir integraciją į ES, pilietinei visuomenei tenka itin svarbus vaidmuo; 

E. kadangi Juodkalnija yra pirmoji šalis, kurioje taikomas naujas ES derybinis požiūris, 
kuriuo remiantis didesnis dėmesys skiriamas pagrindinėms teisėms, teisminėms 
institucijoms, kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu;

F. kadangi Juodkalnijai ir toliau tenka svarbus vaidmuo užtikrinant regiono stabilumą;

Bendrosios nuostatos

1. palankiai vertina tai, kad buvo surengti tarptautinius standartus atitinkantys taikūs, laisvi ir 
teisingi parlamento rinkimai; ragina valdžios institucijas ir toliau gerinti rinkėjų sąrašų 
sudarymą, kampanijų finansavimo priežiūrą ir skundų nagrinėjimą siekiant labiau 
padidinti visuomenės pasitikėjimą rinkimais;

2. ragina visas politines jėgas po rinkimų ir toliau dėmesį skirti šalies integracijos į ES 
darbotvarkei vykdant konstruktyvų dialogą ir glaudžiai bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene; 

3. palankiai vertina naują ES derybinį požiūrį, pagal kurį svarbūs 23–24 skyrių klausimai per 
derybas aptariami anksčiau, kad liktų kuo daugiau laiko reikalingiems teisės aktams 
priimti, institucijoms sukurti ir geriems įgyvendinimo rezultatams pasiekti;

Politiniai kriterijai

4. palankiai vertina tai, kad priėmus įstatymą dėl parlamentinio tyrimo ir dalinius parlamento 
darbo tvarkos taisyklių ir įstatymo dėl duomenų konfidencialumo pakeitimus toliau 
stiprinamas parlamento atliekamas priežiūros vaidmuo; pabrėžia, kad ir toliau reikia 
stiprinti teisėkūros pajėgumus ir daugiau konsultuotis su pilietine visuomene;

5. ragina parlamentą patvirtinti konstitucines nuostatas, kuriomis būtų didinamas teisinis 
teisminių institucijų nepriklausomumas ir atskaitingumas, Teismų ir prokuratūros tarybos 
teisėjų nepriklausomumas ir profesinis savarankiškumas;

6. palankiai vertina priemones, kuriomis siekiama didinti teismų veiksmingumą ir mažinti 
neišspręstų bylų skaičių, tačiau ir toliau yra susirūpinęs dėl teisminių procesų trukmės ir 
prastos daugelio teismų infrastruktūros; ragina valdžios institucijas nustatyti aiškius 
teisėjų ir prokurorų tarnybinio paaukštinimo ir profesinio vertinimo kriterijus;

7. ragina imtis tolesnių priemonių ir sukurti profesionalią, veiksmingą, nuopelnais pagrįstą ir 
nešališką viešąją administraciją; palankiai vertina visapusišką viešojo sektoriaus reformą, 
kurios tikslai – racionalizacija ir atnaujinimas;

8. ragina stiprinti politinius sprendimus priimančių asmenų ir pilietinės visuomenės ryšius; 
palankiai vertina tai, kad į stojimų derybų darbo grupes įtrauktos nevyriausybinės 
organizacijos siekiant užtikrinti atskaitingumą už stojimo proceso ir šio proceso 
skaidrumą; mano, jog svarbu, kad šios organizacijos yra lygiaverčiai darbo grupių nariai; 
palankiai vertina naują vyriausybės e. peticijų platformą, kuria siekiama stiprinti 
dalyvaujamąją demokratiją formuojant politiką ir vykdant e. valdymą;
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9. apgailestauja, kad dar dažnai pasitaiko korupcijos atvejų; ragina vyriausybę nuosekliai 
įgyvendinti kovos su korupcija priemones, įskaitant naują įstatymą dėl politinių partijų 
finansavimo, daryti pažangą visų pirma tiriant aukštas pareigas einančių asmenų 
korupcijos bylas ir priimant su jomis susijusius apkaltinamuosius nuosprendžius, toliau 
stiprinti prevencines priemones ir informavimo kampanijas ir apsaugoti piliečius, 
informuojančius apie korupcijos atvejus; pakartoja, kad būtina stiprinti susijusius 
administracinius pajėgumus ir įvairių įstaigų bendradarbiavimą;

10. ragina vyriausybę papildyti teisinį pagrindą ir stiprinti teisėsaugos institucijų pajėgumus 
kovojant su organizuotu nusikalstamumu; ragina plėsti vietos, regioninį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą; palankiai vertina priemones, skirtas prekybos žmonėmis prevencijai ir 
kovai su ja, tačiau ragina užtikrinti veiksmingus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą;

11. pažymi, kad žiniasklaidos aplinka yra įvairi ir pasiskirsčiusi pagal politinius tikslus; 
palankiai vertina pažangą dekriminalizuojant šmeižtą; mano, jog svarbu, kad būtų 
tinkamai ištirti visi grasinimo žurnalistams ir išpuolių prieš juos bei grėsmės žiniasklaidos 
laisvei atvejai ir vykdomas baudžiamasis persekiojimas; ragina valdžios institucijas 
užtikrinti Europos standartais pagrįstų reguliavimo institucijų nepriklausomumą ir 
veikimą;

12. palankiai vertina pažangą mažumų apsaugos ir integracijos srityje; ragina valdžios 
institucijas imtis tolesnių priemonių ir kovoti su diskriminacija, gerinti mažumų gyvenimo 
sąlygas ir užtikrinti tinkamą jų dalyvavimą viešųjų paslaugų srityje; smerkia fizinius ir 
žodinius išpuolius prieš lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų bendruomenės narius 
ir ragina valdžios institucijas dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų užkirstas kelias 
tokiems išpuoliams;

13. pažymi, kad parlamente yra per mažai moterų ir kad dažnai ignoruojamos jų su darbu 
susijusios teisės; ragina valdžios institucijas užtikrinti teisės aktų dėl lyčių lygybės 
vykdymą; reiškia susirūpinimą dėl vaikų skurdo ir dėl to, kad trys iš keturių skurstančių 
vaikų gyvena atokiuose kaimo regionuose neturėdami galimybių pasinaudoti 
pagrindinėmis paslaugomis;

Ekonominiai kriterijai

14. giria Juodkalniją, kad ji išlaiko makroekonominį ir fiskalinį stabilumą; ragina vyriausybę 
tęsti struktūrines reformas, kuriomis siekiama padidinti darbo rinkos lankstumą ir skatinti 
konkurencingumą;

15. yra susirūpinęs dėl neoficialios ekonomikos, su kuria reikia kovoti siekiant pritraukti 
investicijas ir paremti įmones, masto;

Gebėjimas prisiimti narystės įsipareigojimus

16. ragina vyriausybę didinti valstybės institucijų, kurių veikla susijusi su svarbiausiomis 
acquis sritimis, institucinius ir administracinius pajėgumus ir stiprinti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą ir koordinavimą;

17. ragina valdžios institucijas imtis tolesnių priemonių siekiant suderinti teisės aktus su 
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aplinkos ir klimato acquis ir jį įgyvendinti, taip pat stiprinti atitinkamus administracinius 
pajėgumus ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

18. pabrėžia, jog būtina dėmesį skirti tvariai elektros energijos gamybai ir derinti ekonominės 
plėtros poreikius ir aplinkos išsaugojimą; palankiai vertina tam tikrą pažangą, padarytą 
atsinaujinančiosios energijos srityje; ragina imtis tolesnių priemonių siekiant padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinti energijos tiekimo saugumą;

Regioninis bendradarbiavimas ir dvišaliai klausimai

19. palankiai vertina konstruktyvų Juodkalnijos vaidmenį vykdant regioninį 
bendradarbiavimą; visgi apgailestauja, kad dar nebaigta apibrėžti sienas su visomis 
kaimyninėmis šalimis; pabrėžia, kad prieš stojant į ES reikia išspręsti dvišalius klausimus;

20. ragina Juodkalniją savo poziciją dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo suderinti su ES 
bendrąja pozicija dėl Romos statuto vientisumo;

°
°      °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Juodkalnijos vyriausybei 
bei parlamentui.


