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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2012 privind progresele 
realizate de Muntenegru
(2012/2860(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și 
statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte1, 
încheiat la 29 martie 2010, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 iunie 2012 care conțin decizia de a 
deschide negocierile de aderare cu Muntenegru la 29 iunie 2012,

– având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 10 octombrie 2012 
referitor la Raportul pe 2012 privind progresele realizate de Muntenegru 
(SWD(2012)0331),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 către Parlamentul 
European și Consiliu privind strategia de extindere și principalele provocări 2012-2013 
(COM(2012)0600),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010 către Parlamentul European 
și Consiliu conținând avizul Comisiei privind cererea Muntenegrului de aderare la 
Uniunea Europeană (COM(2010)0670),

– având în vedere declarația și recomandările celei de-a patra reuniuni a Comisiei 
parlamentare de stabilizare și asociere Uniunea Europeană - Muntenegru (CPSA) din 3-4 
aprilie 2012,

– având în vedere prima reuniune a Comitetului consultativ mixt al societății civile UE-
Muntenegru (CCM) din 2 octombrie 2012,

– având în vedere recomandarea Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei privind 
aplicarea de către Muntenegru a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare 
(adoptată de către Comitetul Miniștrilor la 12 septembrie 2012)2,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât conducerea politică a țării a primit la alegeri un nou mandat pentru a îndeplini 
obiectivele stabilite în cadrul negocierilor de aderare;

B. întrucât Muntenegru a realizat progrese semnificative pe drumul către aderarea la UE;

C. întrucât, în cadrul procesului de aderare, continuă să existe anumite carențe ce trebuie 

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

D. întrucât procesul de aderare ar trebui să rămână stimulentul principal pentru continuarea 
reformelor; întrucât societatea civilă îndeplinește un rol de neînlocuit în cadrul procesului 
de reformă și de integrare în UE;

E. întrucât Muntenegru este prima țară în privință căreia UE aplică o nouă abordare a 
negocierilor, punându-se un accent mai puternic pe aspecte vizând libertățile 
fundamentale, sistemul judiciar, combaterea corupției și a criminalității organizate;

F. întrucât Muntenegru continuă să joace un rol important în ceea ce privește stabilitatea 
regională,

Considerente de ordin general

1. salută desfășurarea pașnică, liberă și corectă a alegerilor parlamentare anticipate, în 
conformitate cu standardele internaționale; solicită autorităților să îmbunătățească în 
continuare modul de alcătuire a listelor electorale, supravegherea finanțării campaniei și 
analizarea plângerilor, pentru a spori în continuare încrederea opiniei publice în procesul 
electoral;

2. încurajează toate forțele politice să rămână concentrate, după alegeri, asupra programului 
de integrare a țării în UE, prin intermediul unui dialog constructiv și al unei colaborări 
strânse cu societatea civilă;

3. salută noua abordare a negocierilor de către UE, în cadrul căreia aspectele cruciale din 
capitolele 23 și 24 vor fi abordate în faza incipientă a negocierilor, astfel încât procesul de 
creare a legislației și instituțiilor necesare, precum și monitorizarea atentă a acestuia să 
beneficieze de cât mai mult timp posibil;

Criterii politice

4. salută consolidarea în continuare a rolului de supraveghere democratică al parlamentului, 
prin adoptarea unei legi privind ancheta parlamentară și a unor amendamente la 
regulamentul de procedură al parlamentului și la legea privind caracterul secret al datelor; 
subliniază necesitatea consolidării în continuare a capacităților legislative și a 
consultărilor cu societatea civilă;

5. invită parlamentul să adopte dispoziții constituționale care să consolideze independența și 
răspunderea sistemului judiciar, să sporească independența judiciară și autonomia 
profesională a Consiliului Superior al Magistraturii și al Ministerului Public;

6. salută măsurile menite să sporească eficiența judiciară, inclusiv reducerea numărului 
cazurilor nesoluționate, dar rămâne îngrijorat în ceea ce privește durata procedurilor 
judiciare și infrastructura inadecvată din multe instanțe; solicită autorităților să introducă 
criterii clare pentru promovarea și evaluarea profesională a judecătorilor și procurorilor;

7. solicită adoptarea unor măsuri suplimentare menite să creeze o administrație publică 
profesională, eficace, meritocratică și imparțială; salută reforma cuprinzătoare a sectorului 
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public ce vizează raționalizarea și modernizarea;

8. solicită consolidarea legăturilor dintre factorii decizionali și societatea civilă; salută 
includerea ONG-urilor în grupuri de lucru ce au ca obiect de activitate negocierile de 
aderare, pentru a garanta responsabilitatea și transparența în cadrul procesului de aderare; 
consideră că este important ca acestea să fie membri egali ai grupurilor de lucru; saluta 
noua platformă de e-petiții a guvernului, menită să consolideze democrația participativă în 
cadrul procesului de luare a deciziilor și în e-guvernanță;

9. regretă persistența corupției la toate nivelurile societății; încurajează guvernul să 
implementeze în mod consecvent măsuri de combatere a corupției, inclusiv noua lege 
privind finanțarea partidelor politice, să monitorizeze cu atenție în special anchetele și 
condamnările din cazurile de corupție la nivel înalt, să consolideze în continuare 
instrumentele preventive și să intensifice campaniile de sensibilizare și să protejeze 
cetățenii care raportează cazuri de corupție; subliniază necesitatea consolidării 
capacităților administrative conexe și a cooperării dintre agenții;

10. solicită guvernului să consolideze cadrul juridic și capacitățile organismelor de aplicare a 
legii în procesul de combatere a criminalității organizate; solicită extinderea cooperării la 
nivel național, regional și internațional; salută măsurile vizând prevenirea și combaterea 
traficului de ființe umane, dar solicită desfășurarea unor proceduri eficace de cercetare și 
urmărire penală;

11. ia act de diversitatea sectorului mediatic și de faptul că acesta este divizat în funcție de 
criterii politice; salută progresele înregistrate în ceea ce privește dezincriminarea 
defăimării și a calomniei; consideră că sunt importante cercetarea și urmărirea penală 
adecvate a tuturor amenințărilor și atacurilor la adresa jurnaliștilor și a amenințărilor la 
adresa libertății presei; invită autoritățile să garanteze independența și buna funcționare a 
organismelor de reglementare, bazate pe standarde europene;

12. salută progresele înregistrate în ceea ce privește protecția și integrarea minorităților; 
solicită autorităților să adopte măsuri suplimentare în vederea combaterii discriminării, a 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale minorităților și a garantării participării lor adecvate la 
serviciile publice; condamnă atacurile fizice și verbale îndreptate împotriva membrilor 
comunității LGBT și solicită autorităților să depună toate eforturile pentru a preveni astfel 
de atacuri;

13. observă că femeile sunt în continuare subreprezentate în parlament și că drepturile de 
muncă ale acestora sunt deseori ignorate; încurajează autoritățile să pună în aplicare 
legislația privind egalitatea de gen; își exprimă îngrijorarea cu privire la sărăcia în rândul 
copiilor și la faptul că aproximativ trei din patru copii săraci trăiesc în zone rurale 
îndepărtate, fiind lipsiți de acces la serviciile de bază;

Criterii economice

14. salută capacitatea Muntenegrului de a menține stabilitatea macroeconomică și fiscală; 
încurajează guvernul să continue implementarea reformelor structurale, pentru a crește 
flexibilitatea pieței muncii și a competitivității;
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15. este îngrijorat de dimensiunile economiei subterane; consideră că această problemă 
trebuie abordată pentru a atrage investiții și a sprijini întreprinderile;

Capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din statutul de stat membru

16. solicită guvernului să mărească capacitățile instituționale și administrative ale instituțiilor 
statului care au ca obiect de activitate domenii-cheie ale acquis-ului și să consolideze 
cooperarea și coordonarea interinstituțională;

17. încurajează autoritățile să adopte măsuri suplimentare în vederea alinierii la acquis-ul 
privind mediul și clima și a implementării acestuia și să consolideze capacitățile 
administrative relevante și cooperarea interinstituțională;

18. subliniază necesitatea concentrării asupra producției sustenabile de energie electrică, 
reconciliind nevoia de dezvoltare economică cu conservarea mediului; salută anumite 
progrese înregistrate în domeniul energiilor regenerabile; solicită adoptarea de măsuri 
suplimentare pentru a crește eficiența energetică și a garanta securitatea aprovizionării cu 
energie;

Cooperarea regională și aspecte bilaterale

19. salută rolul constructiv asumat de Muntenegru în cadrul cooperării regionale; regretă, cu 
toate acestea, faptul că nu a fost încă finalizată delimitarea frontierelor cu toate țările 
vecine; subliniază necesitatea ca problemele bilaterale să fie rezolvate înainte de aderare;

20. invită Muntenegrul să își alinieze poziția privind Curtea Penală Internațională la Poziția 
comună a UE privind integritatea Statutului de la Roma;

°
°      °

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernului și parlamentului Republicii Muntenegru.


