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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2012 dwar il-
Montenegro
(2012/0000 (RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet 
Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, 
min-naħa l-oħra, tad-29 ta' Marzu 20101,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2012 dwar id-deċiżjoni 
għall-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni mal-Montenegro fid-29 ta' Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar ir-Rapport ta' 
Progress tal-2012 dwar il-Montenegro, tal-10 ta' Ottubru 2012 (SWD(2012)331 finali),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu "L-Istrateġija tat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2013, tal-
10 ta' Ottubru 2012 (COM(2012)0600 finali),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Montenegro biex 
jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, tad-9 ta' Novembru 2010 (COM(2010)0670),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet tar-raba' laqgħa tal-Kumitat 
Parlamentari ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni Unjoni Ewropea-Montenegro, tat-3 u l-
4 ta' April 2012,

– wara li kkunsidra l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt tas-Soċjetà Ċivili UE-
Montenegro tat-2 ta' Ottubru 2012,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar l-applikazzjoni tal-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali u Minoritarji mill-
Montenegro (adottata mill-Kumitat tal-Ministri fit-12 ta' Settembru 2012)2,  

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi t-tmexxija politika tal-pajjiż rċeviet mandat ġdid fl-elezzjonijiet sabiex tkompli bl-
objettivi tan-negozjati ta' adeżjoni;

B. billi l-Montenegro għamel progress sinifikanti fit-triq lejn is-sħubija mal-UE;

C. billi għad hemm xi diffikultajiet fil-proċess ta' adeżjoni u jeħtieġ li jiġu indirizzati;

                                               
1 ĠU L 108, 29.4.2010, p. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. billi l-proċess ta' adeżjoni għandu jibqa' l-mutur għal riformi kontinwi; billi s-soċjetà ċivili 
għandha rwol uniku fil-proċess ta' riforma u ta' integrazzjoni Ewropea;

E. billi l-Montenegro huwa l-ewwel pajjiż fejn qed jiġi applikat approċċ ġdid ta' negozjar tal-
UE, b'konċentrazzjoni msaħħa fuq il-libertajiet fundamentali, il-ġudikatura, il-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata;

F. billi l-Montenegro għad għandu rwol importanti fl-istabilità reġjonali;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Jilqa' l-mod paċifiku, liberu u ġust ta' kif twettqu l-elezzjonijiet parlamentari bikrija 
f'konformità mal-istandards internazzjonali; jistieden lill-awtoritajiet itejbu ulterjorment il-
kumpilazzjoni tal-listi tal-votanti, is-superviżjoni tal-finanzjament tal-kampanji u r-
rieżami tal-ilmenti, sabiex tiżdied aktar il-fiduċja tal-pubbliku fil-proċess elettorali;

2. Jinkoraġġixxi lill-forzi politiki kollha sabiex wara l-elezzjonijiet jibqgħu konċentrati, 
permezz ta' djalogu kostruttiv u kooperazzjoni mill-qrib mas-soċjetà ċivili, fuq l-aġenda 
tal-pajjiż għall-integrazzjoni Ewropea;

3. Jilqa' l-approċċ il-ġdid ta' negozjar tal-UE li skontu l-kwistjonijiet kruċjali ta' Kapitoli 23 
u 24 se jiġu indirizzati fi stadju bikri tan-negozjati sabiex jingħata l-akbar ammont ta' ħin 
possibbli għall-istabbiliment tal-leġiżlazzjoni neċessarja, l-istituzzjonijiet u rekords solidi 
ta' implimentazzjoni; 

Kriterji politiċi

4. Jilqa' l-fatt li r-rwol superviżorju tal-Parlament issaħħaħ ulterjorment permezz tal-
adozzjoni ta' liġi dwar l-inkjesta parlamentari, emendi għar-regoli ta' proċedura tal-
parlament u għal-liġi dwar is-segretezza tad-data; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rinfurzati 
ulterjorment il-kapaċitajiet leġiżlattivi u l-konsultazzjonijiet mas-soċjetà ċivili;

5. Iħeġġeġ lill-Parlament jadotta dispożizzjonijiet kostituzzjonali intiżi biex jirrinfurzaw l-
indipendenza u r-responsabilità legali tal-ġudikatura, isaħħu l-indipendenza ġudizzjali u l-
awtonomija professjonali tal-Kunsill Ġudizzjali u tal-Prosekuzzjoni;

6. Jilqa' l-miżuri għat-titjib tal-effiċjenza ġudizzjali, inkluż it-tnaqqis fil-każijiet b'lura, iżda 
jibqa' mħasseb dwar it-tul tal-proċeduri tal-qorti u l-infrastruttura insuffiċjenti f'bosta 
qrati; jistieden lill-awtoritajiet jintroduċu kriterji ċari għall-promozzjoni u l-valutazzjoni 
professjonali tal-imħallfin u l-prosekuturi;

7. Jitlob miżuri ulterjuri għall-ħolqien ta' amministrazzjoni pubblika professjonali, effettiva, 
ibbażata fuq il-mertu u imparzjali; jilqa' r-riforma estensiva tas-settur pubbliku, immirata 
lejn ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni;

8. Jappella għat-tisħiħ fir-rabtiet bejn min ifassal il-politika u s-soċjetà ċivili; jilqa' l-
inklużjoni tal-NGOs fil-gruppi ta' ħidma li jitrattaw in-negozjati ta' adeżjoni sabiex tiġi 
żgurata r-responsabilità u t-trasparenza tal-proċess ta' adeżjoni; iqis li huwa importanti li 
dawn ikunu membri ugwali tal-gruppi ta' ħidma; jilqa' l-pjattaforma l-ġdida tal-gvern fir-
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rigward tal-petizzjonijiet elettroniċi għat-tisħiħ tad-demokrazija parteċipattiva fit-tfassil 
tal-politika u l-governanza elettronika;

9. Jiddispjaċih li l-korruzzjoni għadha fatt komuni; iħeġġeġ lill-gvern jimplimenta b'mod 
konsistenti miżuri kontra l-korruzzjoni, inkluża l-Liġi l-ġdida dwar il-Finanzjament tal-
Partiti Politiċi, jistabbilixxi rekord b'mod partikolari fir-rigward ta' investigazzjonijiet u 
kundanni f'każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli, isaħħaħ l-istrumenti preventivi u l-
kampanji ta' sensibilizzazzjoni, kif ukoll iħares liċ-ċittadini li jirrapurtaw każijiet ta' 
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-kapaċitajiet amministrattivi relatati u l-
kooperazzjoni fost l-aġenziji;

10. Jistieden lill-gvern jirrinforza l-qafas legali u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-korpi tal-infurzar 
tal-liġi għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata; jitlob l-estensjoni tal-kooperazzjoni 
nazzjonali, reġjonali u internazzjonali; ifaħħar il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra t-traffikar tal-bnedmin iżda jappella għal investigazzjonijiet u prosekuzzjoni 
effettivi;

11. Jinnota li l-ambjent tal-midja huwa varjat u maqsum skont il-linji tal-politika; jilqa' l-
progress fit-tneħħija tal-malafama u l-libell minn fost id-delitti; iqis importanti li jiġu 
investigati u mħarrka kif xieraq it-theddid u l-attakki kollha fil-konfront ta' ġurnalisti u t-
theddid għal-libertà tal-istampa; jistieden lill-awtoritajiet jiżguraw l-indipendenza u l-
funzjonament tal-korpi regolatorji abbażi tal-istandards Ewropej;

12. Jilqa' l-progress fil-ħarsien u l-inklużjoni tal-minoranzi; jistieden lill-awtoritajiet jieħdu 
aktar miżuri sabiex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni, jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' ħajja u 
tiġi żgurata l-parteċipazzjoni adegwata tagħhom fis-servizzi pubbliċi; jikkundanna l-
attakki fiżiċi u verbali kontra membri tal-komunità LGBT u jistieden lill-awtoritajiet 
jagħmlu dak kollu possibbli sabiex jiġu evitati tali attakki;

13. Jinnota li n-nisa għadhom mhux rappreżentati biżżejjed fil-parlament u li d-drittijiet tax-
xogħol tagħhom spiss jiġu injorati; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jinfurzaw il-leġiżlazzjoni dwar 
l-ugwaljanza bejn is-sessi; jesprimi tħassib dwar il-faqar fost it-tfal u li tlieta minn kull 
erbat itfal foqra jgħixu f'żoni rurali 'l bogħod mingħajr aċċess għal servizzi bażiċi;

Kriterji ekonomiċi

14. Ifaħħħar lill-Montenegro talli żamm l-istabilità makroekonomika u fiskali; iħeġġeġ lill-
gvern ikompli jwettaq riformi strutturali sabiex iżid il-flessibilità tas-suq tax-xogħol u 
jagħti spinta lill-kompetittività;

15. Jinsab imħasseb dwar il-kobor tal-ekonomija informali, li jeħtieġ li tiġi indirizzata sabiex 
tattira l-investimenti u tappoġġa l-intrapriżi;

Il-kapaċità li jintlaqgħu l-obbligi tas-sħubija

16. Jistieden lill-gvern iżid il-kapaċitajiet istituzzjonali u amministrattivi tal-istituzzjonijiet 
tal-istat li jindirizzaw oqsma ewlenin tal-acquis u jsaħħaħ il-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni interistituzzjonali;
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17. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet jieħdu aktar miżuri sabiex jallinjaw mal-acquis dwar l-ambjent u 
l-klima u jimplimentawh, kif ukoll sabiex isaħħu l-kapaċitajiet amministrattivi relevanti u 
l-kooperazzjoni interistituzzjonali;

18. Jenfasizza l-ħtieġa ta' konċentrazzjoni fuq il-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija elettrika, 
filwaqt li l-ħtiġijiet ta' żvilupp ekonomiku jiġu rrikonċiljati mal-konservazzjoni tal-
ambjent; jilqa' grad ta' progress fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli; jappella għal miżuri 
ulterjuri għat-tisħiħ tal-effiċjenza fl-enerġija u sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija;

Kooperazzjoni reġjonali u kwistjonijiet bilaterali

19. Jilqa' r-rwol kostruttiv tal-Montenegro fil-kooperazzjoni reġjonali; jiddispjaċih 
madankollu, li d-delimitazzjoni tal-fruntieri mal-pajjiżi ġirien kollha għadha pendenti; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu riżolti kwistjonijiet bilaterali qabel l-adeżjoni;

20. Jistieden lill-Montenegro jallinja l-pożizzjoni tiegħu dwar il-Qorti Kriminali 
Internazzjonali mal-Pożizzjoni Komuni tal-UE dwar l-integrità tal-Istatut ta' Ruma;

°
°      °

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Gvern u lill-Parlament tal-Montenegro.


