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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório intercalar de 2012 sobre o 
Montenegro
(2012/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo de Estabilização e de Associação, de 29 de março de 20101, 
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República 
do Montenegro, por outro,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 26 de junho de 2012, onde ficou decidido 
iniciar as negociações de adesão com o Montenegro em 29 de junho de 2012,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão relativo ao relatório intercalar de 
2012 sobre o Montenegro, de 10 de outubro de 2012 (DTC(2012) 331 final),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a estratégia de alargamento e os principais desafios para 2012-2013, de 10 de outubro de 
2012 (COM(2012) 0600 final),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativa ao parecer da Comissão sobre o pedido de adesão do Montenegro à União 
Europeia, de 9 de novembro de 2010 (COM(2010)0670),

– Tendo em conta a declaração e as recomendações do 4º Encontro da Comissão 
Parlamentar de Estabilização e de Associação União Europeia - Montenegro (CPEA) de 
3-4 de abril de 2012,

– Tendo em conta a primeira reunião do Comité Consultivo Misto da Sociedade Civil UE-
Montenegro (CCM) de 2 de outubro de 2012,

– Tendo em conta a recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre o 
pedido de adesão do Montenegro à Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias 
(aprovada pelo Comité de Ministros em 12 de setembro de 2012)2,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que os dirigentes políticos do país obtiveram um novo mandato nas eleições 
para prosseguir os objetivos das negociações de adesão;

B. Considerando que o Montenegro tem realizado progressos consideráveis no caminho para 
a adesão à UE;

C. Considerando que persistem algumas lacunas no processo de adesão que devem ser 

                                               
1 JO L 108 de 29.4.2010, p. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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colmatadas;

D. Considerando que o processo de adesão deve continuar a ser o motor da prossecução das 
reformas; considerando que a sociedade civil desempenha um papel insubstituível no 
processo de reformas e na integração na UE;

E. Considerando que o Montenegro é o primeiro país onde é aplicada uma nova abordagem 
negocial da UE com uma atenção redobrada sobre as liberdades fundamentais, o sistema 
judicial, a luta contra a corrupção e o crime organizado;

F. Considerando que o Montenegro continua a desempenhar um papel importante na 
estabilidade regional;

Observações gerais

1. Saúda a condução pacífica, livre e justa das recentes eleições legislativas, em 
conformidade com as normas internacionais; solicita às autoridades que continuem a 
aperfeiçoar a elaboração das listas de eleitores, bem como a supervisão das finanças das 
campanhas e a apreciação das queixas, de modo a aumentar ainda mais a confiança dos 
cidadãos no processo eleitoral;

2. Incentiva todas as forças políticas a manterem-se centradas – através do diálogo 
construtivo e da cooperação estreita com a sociedade civil – na agenda de integração do 
país na UE após as eleições;

3. Saúda a nova abordagem negocial da UE segundo a qual serão tratadas, logo de início, as 
questões cruciais dos capítulos 23 e 24, de modo a possibilitar o máximo de tempo para 
criar a legislação e as instituições necessárias, bem como obter resultados concretos de 
implementação;

Critérios políticos

4. Congratula-se com o facto de o papel de supervisão do Parlamento ter vindo a ser 
reforçado através da aprovação de uma lei sobre inquéritos parlamentares, alterações ao 
regimento e à lei de proteção de dados; salienta a necessidade de reforçar ainda mais a 
capacidade legislativa e as consultas com a sociedade civil;

5. Convida o Parlamento a adotar normas constitucionais que reforcem a independência 
jurídica e a responsabilização do sistema judicial, bem como a independência dos 
tribunais e a autonomia profissional do Conselho Judicial e do Ministério Público;

6. Congratula-se com as medidas adotadas para melhorar a eficiência judicial, incluindo uma 
redução do volume de processos, permanecendo, contudo, preocupado com a morosidade 
dos processos judiciais e com as deficientes infraestruturas de muitos tribunais; solicita às 
autoridades que estabeleçam critérios claros para a promoção e avaliação profissional de 
juízes e procuradores;

7. Solicita mais medidas para desenvolver uma administração pública profissional, eficiente, 
imparcial e baseada no mérito; congratula-se com a vasta reforma do setor público 
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direcionada para a racionalização e modernização;

8. Apela ao reforço das relações entre os decisores políticos e a sociedade civil; saúda a 
inclusão de ONG nos grupos de trabalho envolvidos nas negociações de adesão, de modo 
a garantir a responsabilidade e a transparência do processo; considera importante que estas 
organizações sejam membros de pleno direito nos grupos de trabalho; saúda a nova 
plataforma de petições online do governo cujo propósito é o de melhorar a democracia 
participativa na definição de políticas e na administração em linha (e-governance);

9. Lamenta que a corrupção continue a ser prática comum; incentiva o governo a 
implementar medidas anticorrupção de modo rigoroso, incluindo no que respeita à nova 
lei sobre o financiamento dos partidos políticos, de modo a criar um registo –
particularmente em termos de investigações e de condenações em casos de corrupção de 
alto nível –, a reforçar ainda mais os instrumentos de prevenção e as campanhas de 
sensibilização, assim como a proteger os cidadãos que denunciem casos de corrupção; 
salienta a necessidade de reforçar as capacidades administrativas conexas e a cooperação 
entre agências;

10. Solicita ao governo que reforce o quadro legal e fortaleça as capacidades dos organismos 
responsáveis pela aplicação da lei no combate ao crime organizado; apela a uma 
cooperação alargada ao nível nacional, regional e internacional; saúda as medidas de 
prevenção e de combate ao tráfico de seres humanos, mas apela à realização de 
investigações eficientes e de procedimentos penais;

11. Faz notar que o ambiente dos meios de comunicação social é diversificado e se divide de 
acordo com o pensamento político; congratula-se com os progressos realizados na 
descriminalização da difamação e da calúnia; considera importante investigar e reprimir 
devidamente todas as ameaças e ataques contra jornalistas e ameaças à liberdade de 
imprensa; convida as autoridades a assegurar a independência e o funcionamento das 
entidades reguladoras assentes em normas europeias;

12. Congratula-se com os progressos realizados na proteção e na inclusão das minorias; apela 
às autoridades para que tomem medidas adicionais de combate à discriminação, de 
melhoria das condições de vida dessas minorias e de garantia da sua participação 
adequada nos serviços públicos; condena as agressões físicas e verbais contra pessoas da 
comunidade LGBT e solicita às autoridades que façam todos os possíveis para prevenir 
estes ataques;

13. Assinala que as mulheres permanecem sub-representadas no parlamento e que os seus 
direitos laborais são frequentemente ignorados; incentiva as autoridades a aplicar 
legislação para a igualdade de género; manifesta preocupação quanto à pobreza infantil e 
quanto ao facto de três em cada quatro crianças pobres viverem em áreas rurais distantes 
sem acesso a serviços básicos;

Critérios económicos

14. Saúda o Montenegro por conseguir manter a estabilidade macroeconómica e fiscal; 
incentiva o governo a prosseguir com as reformas estruturais, de modo a aumentar a 
flexibilidade do mercado laboral e a estimular a competitividade;
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15. Manifesta preocupação com a dimensão da economia informal que deve ser combatida de 
modo a atrair investimentos e a apoiar as empresas;

Capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão

16. Apela ao governo para que melhore as capacidades institucionais e administrativas das 
instituições públicas que tratam de áreas cruciais do acervo e que fortaleça a cooperação e 
a coordenação interinstitucionais;

17. Incentiva as autoridades a tomarem medidas adicionais de adequação ao acervo ambiental 
e climático e de implementação do mesmo, bem como a reforçarem as capacidades 
administrativas relevantes e a cooperação interinstitucional;

18. Sublinha a necessidade de concentração na produção sustentável de energia elétrica, 
conciliando a necessidade de desenvolvimento económico com a preservação do meio 
ambiente; saúda os razoáveis progressos na área das energias renováveis; pede mais 
medidas para melhorar a eficiência energética e para garantir a segurança no fornecimento 
de energia;

Cooperação regional e questões bilaterais

19. Saúda o papel construtivo do Montenegro na cooperação regional; lamenta, contudo, que 
a delimitação das fronteiras com todos os países vizinhos continue pendente; salienta a 
necessidade de resolver questões bilaterais antes da adesão;

20. Convida o Montenegro a alinhar a sua posição relativamente ao Tribunal Penal 
Internacional com a posição comum da UE sobre a integridade do Estatuto de Roma;

°
°      °

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Governo e Parlamento do Montenegro.


