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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Melnkalnes 2012. gada progresa ziņojumu
(2012/0000(RSP))

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 Padomes 2012. gada 26. jūnija secinājumus par lēmumu 2012. gada 29. jūnijā 
uzsākt pievienošanās sarunas ar Melnkalni,

– ņemot vērā 2012. gada 10. oktobrī sagatavoto Komisijas dienestu darba dokumentu par 
Melnkalnes 2012. gada progresa ziņojumu (SWD(2012)0331 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Paplašināšanas stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.–2013. gadā” 
(COM(2012)0600 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 deklarāciju un ieteikumus, ko Eiropas Savienības un Melnkalnes Stabilizācijas 
un asociācijas parlamentārā komiteja (SAPC) pieņēma savā 4. sanāksmē 2012. gada 3. un 
4. aprīlī,

– ņemot vērā ES un Melnkalnes pilsoniskās sabiedrības Apvienotās konsultatīvās komitejas 
(AKK) 2012. gada 2. oktobra pirmo sanāksmi,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumu par Eiropas reģionālo un 
mazākumtautību valodu hartas piemērošanu Melnkalnē (pieņemts Ministru komitejas 
2012. gada 12. septembra sanāksmē)2,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā valsts politiskie vadītāji vēlēšanās no jauna ieguva mandātu īstenot pievienošanās 
sarunu mērķus;

B. tā kā Melnkalne ir sasniegusi ievērojamus panākumus ceļā uz dalību ES;

C. tā kā pievienošanās procesā joprojām ir vērojami daži trūkumi, kurus ir jānovērš;

D. tā kā pievienošanās procesam arī turpmāk ir jābūt nepārtrauktu reformu virzītājam; tā kā 
pilsoniskajai sabiedrībai ir neaizstājama nozīme reformu procesā un ES integrācijā;

                                               
1 OV L 108, 29.4.2010., 3. lpp.
2 CM/RecChL (2012)4.
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E. tā kā Melnkalne ir pirmā valsts, kurā tiek piemērota jauna ES sarunu pieeja, ar kuru tiek 
pievērsta lielāka uzmanība pamatbrīvībām, tiesu varas iestādēm un korupcijas un 
organizētās noziedzības apkarošanai;

F. tā kā Melnkalnei joprojām ir liela nozīme reģionālajā stabilitātē,

Vispārīgi apsvērumi

1. atzinīgi vērtē miermīlīgo, brīvo un taisnīgo agrīno parlamenta vēlēšanu norisi atbilstīgi 
starptautiskajiem standartiem; aicina iestādes turpināt balsotāju sarakstu sastādīšanas 
uzlabošanu, kampaņu finansējuma uzraudzību un sūdzību pārskatīšanu, lai vēl vairāk 
palielinātu sabiedrības uzticību vēlēšanu procesam;

2. mudina visus politiskos spēkus saglabāt mērķtiecību, konstruktīvi apspriežoties un cieši 
sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību par valsts ES integrācijas darba kārtību pēc 
vēlēšanām;

3. atzinīgi vērtē ES jauno sarunu pieeju būtiskus 23. un 24. sadaļas jautājumus izskatīt 
sarunu sākumā, lai pēc iespējas vairāk laika atlicinātu vajadzīgo tiesību aktu izstrādei un 
iestāžu izveidei, kā arī nodrošinātu vērā ņemamus īstenošanas rezultātus;

Politiskie kritēriji

4. atzinīgi vērtē Parlamenta uzraudzības funkcijas tālāku stiprināšanu, pieņemot likumu par 
parlamentāro izmeklēšanu, grozījumus parlamenta reglamentā un likumā par datu 
slepenību; uzsver, ka jāturpina stiprināt likumdošanas spējas un apspriedes ar pilsonisko 
sabiedrību;

5. aicina parlamentu pieņemt konstitucionālus noteikumus, lai pastiprinātu tiesu varas 
iestāžu juridisko neatkarību un pārskatatbildību, palielinātu Tiesas un prokuratūras 
padomes tiesisko neatkarību un profesionālo autonomiju;

6. atzinīgi vērtē pasākumus tiesu efektivitātes uzlabošanai, tostarp neizskatīto lietu 
daudzuma samazināšanos, taču joprojām pauž bažas par tiesu procedūru ilgumu un vājo 
infrastruktūru daudzās tiesās; aicina iestādes ieviest skaidrus kritērijus tiesnešu un 
prokuroru profesionālajai izaugsmei un novērtēšanai;

7. aicina veikt turpmākus pasākumus, lai izveidotu profesionālu, efektīvu, uz nopelniem 
balstītu un objektīvu valsts pārvaldi; atzinīgi vērtē publiskā sektora visaptverošo reformu, 
kuras mērķis ir racionalizācija un modernizācija;

8. aicina stiprināt saikni starp politikas veidotājiem un pilsonisko sabiedrību; atzinīgi vērtē 
NVO iekļaušanu darba grupās, kuras piedalās pievienošanās sarunās, lai nodrošinātu 
pievienošanās procesa pārskatatbildību un pārredzamību; uzskata, ka ir svarīgi, lai tās būtu 
vienlīdzīgas locekles šajās darba grupās; atzinīgi vērtē valdības jauno elektronisko 
lūgumrakstu platformu, kuras mērķis ir stiprināt līdzdalības demokrātiju politikas izstrādē 
un e-pārvaldē;

9. pauž nožēlu par joprojām plaši izplatīto korupciju; mudina valdību konsekventi īstenot 
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korupcijas apkarošanas pasākumus, tostarp Likumu par politisko partiju finansēšanu, lai 
panāktu rezultātus, jo īpaši attiecībā uz izmeklēšanu un notiesāšanu lietās par augsta 
līmeņa korupciju, lai turpinātu uzlabot profilaktiskos līdzekļus un izpratnes veicināšanas 
kampaņas, kā arī aizsargātu iedzīvotājus no korupcijas gadījumiem; uzsver 
nepieciešamību pastiprināt administratīvo veiktspēju un aģentūru sadarbību;

10. aicina valdību stiprināt tiesisko regulējumu un tiesībaizsardzības iestāžu spējas 
organizētās noziedzības apkarošanā; aicina paplašināt vietējo, reģionālo un starptautisko 
sadarbību; pauž gandarījumu par pasākumiem, kuru mērķis ir novērst un apkarot cilvēku 
tirdzniecību, taču aicina veikt efektīvu izmeklēšanu un saukt vainīgos pie atbildības;

11. atzīmē, ka plašsaziņas līdzekļu vide ir daudzveidīga un sadalīta atbilstīgi politiskajiem 
viedokļiem; atzinīgi vērtē kriminālatbildības atcelšanu par apmelošanu un neslavas 
celšanu; uzskata, ka ir svarīgi pienācīgi izmeklēt un sodīt visus draudus un uzbrukumus 
žurnālistiem un draudus preses brīvībai; aicina iestādes nodrošināt regulatīvo struktūru 
neatkarību un darbību, pamatojoties uz Eiropas standartiem;

12. atzinīgi vērtē progresu minoritāšu aizsardzībā un iekļaušanā; aicina iestādes veikt 
turpmākus pasākumus, lai apkarotu diskrimināciju, uzlabotu šo grupu dzīves apstākļus un 
nodrošinātu to atbilstīgu piedalīšanos sabiedriskajos pakalpojumos; nosoda fiziskos un 
mutiskos uzbrukumus lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) kopienai un 
aicina iestādes darīt visu iespējamo šādu uzbrukumu novēršanai;

13. atzīmē, ka sievietes joprojām nav pietiekami pārstāvētas parlamentā un ka viņu 
nodarbinātības tiesības bieži tiek ignorētas; mudina iestādes piemērot tiesību aktus 
dzimumu līdztiesības jomā; pauž bažas par bērnu nabadzību un to, ka trīs no četriem 
nabadzīgiem bērniem dzīvo attālās lauku teritorijās, kurās nav pieejami 
pamatpakalpojumi;

Ekonomiskie kritēriji

14. pauž gandarījumu par to, ka Melnkalne saglabā makroekonomisko un fiskālo stabilitāti; 
mudina valdību turpināt strukturālo reformu īstenošanu, lai palielinātu darba tirgus 
elastību un konkurētspēju;

15. pauž bažas par ēnu ekonomikas apjomu, kura ir jāsamazina, lai piesaistītu ieguldījumus un 
atbalstītu uzņēmumus;

Spēja uzņemties dalībvalsts pienākumus

16. aicina valdību pastiprināt institucionālo un administratīvo veiktspēju valsts iestādēs, kuras 
nodarbojas ar galvenajām acquis jomām, kā arī stiprināt iestāžu sadarbību un 
koordināciju;

17. mudina iestādes turpināt pasākumus, lai panāktu atbilstību vides un klimata acquis un 
īstenotu to, kā arī stiprinātu attiecīgo administratīvo veiktspēju un iestāžu sadarbību;

18. uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību ilgtspējīgai elektroenerģijas ražošanai, 
saskaņojot ekonomiskās attīstības un vides saglabāšanas vajadzības; atzinīgi vērtē 
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sasniegumus atjaunojamo enerģijas avotu jomā; aicina veikt turpmākus pasākumus, lai 
palielinātu energoefektivitāti un garantētu energoapgādes drošību;

Reģionālā sadarbība un divpusējie jautājumi

19. atzinīgi vērtē Melnkalnes konstruktīvo lomu reģionālajā sadarbībā; tomēr pauž nožēlu, ka 
vēl nav noteikta robeža ar visām kaimiņvalstīm; uzsver nepieciešamību atrisināt 
divpusējos jautājumus pirms pievienošanās;

20. aicina Melnkalni panākt, lai tās nostāja attiecībā uz Starptautisko Krimināltiesu atbilstu 
ES Kopējai nostājai par Romas statūtu integritāti;

°
°      °

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


