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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Czarnogóry 
w 2012 r.
(2012/0000 (RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony z 
dnia 29 marca 2010 r.1,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 czerwca 2012 r. zawierające decyzję o 
rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą w dniu 29 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 10 października 2012 r. w sprawie 
sprawozdania z postępów Czarnogóry w 2012 r. (SWD(2012)0331 final),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 
października 2012 r. w sprawie strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań na lata 
2012-2013 (COM(2011)0600 final),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 
2010 r. dotyczący opinii Komisji w sprawie wniosku Czarnogóry o członkostwo w Unii 
Europejskiej (COM(2010)0670),

– uwzględniając oświadczenie i zalecenia czwartego posiedzenia Komisji Parlamentarnej 
ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia Unia Europejska – Czarnogóra z dni 3–4 kwietnia 
2012 r.,

– uwzględniając pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu konsultacyjnego społeczeństwa 
obywatelskiego UE – Czarnogóra z dnia 2 października 2012 r.

– uwzględniając zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie stosowania przez 
Czarnogórę Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (przyjęte 
przez Komitet Ministrów w dniu 12 września 2012 r.)2,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że przywódcy polityczni Czarnogóry otrzymali w wyniku wyborów 
nowy mandat do realizowania celów negocjacji akcesyjnych;

B. mając na uwadze, że Czarnogóra dokonała znacznych postępów na drodze do 
członkowstwa w UE;

C. mając na uwadze, że w procesie akcesyjnym nadal występują pewne niedociągnięcia, 

                                               
1 Dz.U. L 108 z 29.4.2010, s. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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którym należy zaradzić;

D. mając na uwadze, że proces akcesyjny powinien pozostać siłą napędową dalszych reform; 
mając na uwadze, że społeczeństwo obywatelskie odgrywa rolę nie do zastąpienia w 
procesie reform i integracji z UE;

E. mając na uwadze, że Czarnogóra jest pierwszym krajem, wobec którego jest stosowane 
nowe podejście negocjacyjne UE, w którym kładzie się większy nacisk na zagadnienia 
podstawowych wolności, sądownictwa, walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną;

F. mając na uwadze, że Czarnogóra nadal odgrywa ważną rolę w zapewnieniu stabilności 
tego regionu;

Rozważania ogólne

1. wyraża zadowolenie z pokojowego, wolnego i uczciwego przebiegu przedterminowych 
wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w zgodzie z normami międzynarodowymi; 
apeluje do władz o dalszą poprawę sposobu sporządzania list do głosowania, nadzoru nad 
finansowaniem kampanii oraz rozpatrywania skarg, aby zwiększyć jeszcze zaufanie 
społeczeństwa do procesu wyborczego;

2. nawołuje wszystkie siły polityczne, by w następstwie wyborów skupiły się na programie 
integracji kraju z UE, poprzez konstruktywny dialogi i bliską współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim;

3. przyjmuje z zadowoleniem nowe podejście negocjacyjne UE, zgodnie z którym kluczowe 
zagadnienia rozdziałów 23 i 24 będą omawiane na wczesnym etapie negocjacji, aby 
zarezerwować jak najwięcej czasu na przyjęcie niezbędnych przepisów prawnych, 
powołanie instytucji oraz zapewnienie dobrych wyników wdrażania tych przepisów;

Kryteria polityczne

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kontrolna rola parlamentu została dodatkowo 
wzmocniona dzięki przyjęciu ustawy o dochodzeniach prowadzonych przez parlament, 
zmianach wprowadzonych do regulaminu parlamentarnego oraz ustawie o poufności 
danych; podkreśla potrzebę dalszego zwiększenia uprawnień ustawodawczych oraz 
częstszych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim;

5. apeluje do parlamentu o przyjęcie przepisów konstytucyjnych, które zwiększyłyby 
niezawisłość i odpowiedzialność sądów oraz niezawisłość i autonomię zawodową Rady 
Sądowniczej i Prokuratorskiej;

6. wyraża zadowolenie z przyjęcia środków służących poprawie skuteczności wymiaru 
sprawiedliwości, w tym zmniejszeniu zaległości w rozpatrywaniu spraw, jest jednak nadal 
zaniepokojony nadmiernym czasem trwania procedur sądowych oraz niedostateczną 
infrastrukturą wielu sądów;  domaga się, by władze wprowadziły jasne kryteria awansu i 
oceny pracy sędziów i prokuratorów; 
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7. nawołuje do podjęcia dalszych środków w celu stworzenia profesjonalnej, skutecznej, 
opartej na zasługach i bezstronnej administracji publicznej;  wyraża zadowolenie z 
kompleksowej reformy sektora publicznego zmierzającej do jego racjonalizacji i 
modernizacji;

8. nawołuje do zacieśnienia kontaktów między decydentami a społeczeństwem 
obywatelskim; wyraża zadowolenie z włączenia organizacji pozarządowych w skład grup 
roboczych zajmujących się negocjacjami akcesyjnymi, aby zapewnić odpowiedzialność za 
proces akcesyjny i jego przejrzystość; uważa za istotne, by te organizacje pozarządowe 
były równorzędnymi członkami tych grup roboczych; przyjmuje z zadowoleniem 
stworzenie nowej rządowej platformy elektronicznej do składania petycji, sprzyjającej 
demokracji uczestniczącej w kontekście tworzenia polityki oraz e-rządzenia;

9. wyraża ubolewanie, że korupcja jest nadal zjawiskiem powszechnym; zachęca rząd do 
spójnego wdrażania środków antykorupcyjnych, w tym nowej ustawy o finansowaniu 
partii politycznych, aby uzyskać wymierne rezultaty, w szczególności w zakresie 
dochodzeń i wyroków skazujących w sprawach dotyczących korupcji na wysokim 
szczeblu, aby udoskonalić środki zapobiegawcze i kampanie uświadamiające oraz chronić 
obywateli zgłaszających przypadki korupcji; podkreśla, że należy zwiększyć powiązany 
potencjał administracyjny oraz poprawić współpracę różnych organów administracji;

10. domaga się, by rząd udoskonalił ramy prawne oraz zwiększył uprawnienia organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa w walce z przestępczością zorganizowaną; 
apeluje o zacieśnienie współpracy wewnątrz kraju oraz na szczeblu regionalnym i 
międzynarodowym; popiera środki służące przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i 
zwalczaniu tego procederu, nawołuje jednak do prowadzenia skutecznych dochodzeń i 
ścigania przestępców;

11. odnotowuje, że środowisko mediów jest zróżnicowane i dzieli się według klucza 
politycznego; wyraża zadowolenie z postępów w depenalizacji zniesławienia i 
pomówienia; uważa, iż istotne jest należyte prowadzenie dochodzeń i ściąganie z powodu 
wszelkich pogróżek i ataków pod adresem dziennikarzy oraz działań wymierzonych w 
wolność prasy; domaga się, by władze zapewniły niezależność organów regulacyjnych i 
ich funkcjonowanie zgodne z normami europejskimi;

12. wyraża zadowolenie z postępów w dziedzinie ochrony i integracji mniejszości; apeluje do 
władz o podjęcie dalszych środków w celu zwalczania dyskryminacji, poprawy warunków 
życia mniejszości oraz zapewnienia im należytego dostępu do usług publicznych; potępia 
ataki fizyczne i werbalne wymierzone w członków społeczności LGBT oraz wzywa
władze do dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec takim atakom;

13. odnotowuje, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w parlamencie oraz że 
ich prawa pracownicze są często lekceważone; apeluje do władz o egzekwowanie 
prawodawstwa w dziedzinie równości płci;  wyraża zaniepokojenie ubóstwem dzieci oraz 
faktem, że trzy czwarte ubogich dzieci zamieszkuje odległe obszary wiejskie, w których 
brak jest dostępu do podstawowych usług;

Kryteria gospodarcze
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14. wyraża uznanie dla Czarnogóry za to, że utrzymuje stabilność makroekonomiczną i 
finansową; zachęca rząd do prowadzenia dalszych reform strukturalnych w celu 
zwiększenia elastyczności rynku pracy oraz poprawy konkurencyjności;

15. jest zaniepokojony rozmiarem gospodarki nieformalnej, z którym to problemem trzeba 
sobie poradzić, aby przyciągnąć inwestycje oraz wspierać przedsiębiorstwa;

Zdolność do wypełnienia zobowiązań wynikających z członkostwa

16. apeluje do rządu o zwiększenia potencjału instytucjonalnego i administracyjnego 
instytucji państwowych zajmujących się głównymi obszarami ujętymi w dorobku 
wspólnotowym oraz do poprawy współpracy i koordynacji międzyinstytucjonalnej;

17. zwraca się do władz o podjęcie dodatkowych środków służących dostosowaniu się do 
przepisów unijnych w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu oraz ich wdrożeniu, a 
także poprawie odnośnego potencjału administracyjnego i współpracy 
międzyinstytucjonalnej;

18. podkreśla potrzebę skupienia się na zrównoważonej produkcji energii elektrycznej, która 
godzi potrzeby rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska;  z zadowoleniem przyjmuje 
pewne postępy w dziedzinie energii odnawialnych; apeluje o podjęcie dalszych środków 
w celu poprawy efektywności energetycznej i zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 
energii;

Współpraca regionalna i problemy dwustronne

19. wyraża zadowolenie, że Czarnogóra odgrywa konstruktywną rolę we współpracy 
regionalnej; wyraża jednak ubolewanie, że nadal pozostaje nieuregulowana kwestia 
wyznaczenia granic ze wszystkimi sąsiadami; podkreśla, że problemy dwustronne 
powinny zostać uregulowane jeszcze przed przystąpieniem do UE;

20. apeluje do Czarnogóry o dostosowanie swojego stanowiska na temat Międzynarodowego 
Trybunału Karnego do wspólnego stanowiska UE w sprawie zachowania integralności 
statutu rzymskiego;

°
°      °

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Czarnogóry.


