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B7-0000/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Čiernej Hory za rok 2012
(2012/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich 
členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej 
z 29. marca 20101,

– so zreteľom na závery Rady z 26. júna 2012, v ktorých rozhodla, že sa 29. júna 2012 
začnú prístupové rokovania s Čiernou Horou,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 10. októbra 2012 o správe 
o pokroku Čiernej Hory za rok 2012 (SWD(2012)331 final),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 10. októbra 2012 
s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 (COM(2010)0666 
final),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 9. novembra 2010 
s názvom Stanovisko Komisie k žiadosti Čiernej Hory o členstvo v Európskej únii 
(COM(2010)0670),

– so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania, ktoré na svojej štvrtej schôdzi v dňoch 3. –
4. apríla 2012 vydal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie Európska únia –

Čierna Hora,

– so zreteľom na prvú schôdzu Spoločného poradného výboru EÚ a Čiernej Hory, ktorá sa 
konala 2. októbra 2012,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o uplatňovaní Európskej 
charty regionálnych a menšinových jazykov zo strany Čiernej hory (prijaté Výborom 
ministrov 12. septembra 2012)2,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže politické vedenie krajiny dostalo vo voľbách nový mandát s cieľom sledovať ciele 
prístupových rokovaní;

B. keďže Čierna Hora dosiahla výrazný pokrok na ceste k členstvu v EÚ;

C. keďže určité nedostatky v procese pristúpenia aj naďalej pretrvávajú a treba ich riešiť;

                                               
1 Ú. v. ES L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. keďže proces pristúpenia by mal zostať hnacou silou pokračujúcich reforiem; keďže 
občianska spoločnosť má nenahraditeľnú úlohu v procese reformy a integrácie do EÚ;

E. keďže Čierna hora je prvou krajinou, v ktorej sa uplatňuje nový prístup v rámci rokovaní 
EÚ, s intenzívnejším dôrazom na základné slobody, justíciu, boj proti korupcii 
a organizovanej trestnej činnosti;

F. keďže Čierna hora aj naďalej zohráva dôležitú úlohu v oblasti regionálnej stability;

Všeobecné úvahy

1. víta mierový, slobodný a spravodlivý priebeh predčasných parlamentných volieb v súlade 
s medzinárodnými normami; vyzýva príslušné orgány, aby zlepšili zostavovanie 
zoznamov voličov, dohľad nad financovaním kampaní a preskúmavanie sťažností 
s cieľom aj naďalej zvyšovať dôveru verejnosti vo volebný proces;

2. žiada všetky politické sily, aby sa po voľbách aj naďalej zameriavali na program 
integrácie svojej krajiny do EÚ, prostredníctvom konštruktívneho politického dialógu 
a úzkej spolupráce s občianskou spoločnosťou;

3. víta nový prístup v rámci rokovaní EÚ, podľa ktorého sa kľúčové otázky kapitol 23 a 24 
budú na rokovaniach riešiť čo najskôr, aby bolo čo najviac času na vytvorenie potrebnej 
legislatívy a inštitúcií a dosiahnutie dobrých výsledkov vo vykonávaní;

Politické kritériá

4. víta skutočnosť, že úloha Parlamentu v oblasti dohľadu sa ďalej posilnila prijatím zákona 
o parlamentnom vyšetrovaní, doplnení rokovacieho poriadku Parlamentu a zákona 
o dôvernosti údajov; zdôrazňuje potrebu ďalšieho posilnenia zákonodarných kapacít 
a konzultácií s občianskou spoločnosťou;

5. naliehavo žiada Parlament, aby prijal ústavné ustanovenia s cieľom posilniť právnu 
nezávislosť a zodpovednosť justície, zvýšiť profesionálnu nezávislosť Rady sudcov 
a Rady prokurátorov;

6. víta opatrenia, ktoré majú zlepšiť efektívnosť súdnictva, vrátane zníženia počtu 
nevyriešených prípadov, zostáva však znepokojený nad prieťahmi v súdnych konaniach 
a zlou infraštruktúrou na mnohých súdoch; vyzýva orgány, aby zaviedli jasné kritéria 
kariérneho postupu a odborného hodnotenia sudcov a prokurátorov;

7. žiada ďalšie opatrenia na vytvorenie profesionálnej efektívnej a nestrannej verejnej správy 
založenej na zásluhách; víta komplexnú reformu verejného sektora zameranú na 
racionalizáciu a modernizáciu;

8. vyzýva na posilnenie prepojení medzi tvorcami politiky a občianskou spoločnosťou; víta 
zapojenie mimovládnych organizácii do pracovných skupín zaoberajúcich sa 
prístupovými rokovaniami s cieľom zabezpečiť zodpovednosť a transparentnosť procesu 
pristúpenia; považuje za dôležité, aby boli tieto organizácie rovnocennými členmi 
pracovných skupín; víta novú platformu vlády pre elektronické petície s cieľom zlepšiť 



PE498.147v01-00 4/5 RE\917410SK.doc

SK

participatívnu demokraciu pri tvorbe politík a elektronickej správe;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že korupcia je stále bežná; podporuje vládu, aby 
konzistentne vykonávala opatrenia proti korupcii vrátane nového zákona o financovaní 
politických strán a získala presvedčivé výsledky, najmä pokiaľ ide o vyšetrovanie 
a odsúdenie v prípadoch korupcie na najvyššej úrovni, a aby ďalej posilnila preventívne 
nástroje a kampane na zvyšovanie povedomia a zároveň chránila občanov, ktorí oznámia 
prípady korupcie; zdôrazňuje potrebu posilniť súvisiace administratívne kapacity 
a spoluprácu medzi agentúrami;

10. vyzýva vládu, aby posilnila právny rámec a kapacity orgánov v oblasti presadzovania 
práva v boji proti organizovanej trestnej činnosti; vyzýva k rozšíreniu domácej, 
regionálnej a medzinárodnej spolupráce; oceňuje opatrenia na boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi a jeho predchádzanie a vyzýva k účinnému vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu;

11. poznamenáva, že mediálne prostredie je rozmanité a rozdelené podľa politických línií; 
víta pokrok v oblasti trestnosti ohovárania a urážok na cti; domnieva sa, že je dôležité 
riadne prešetriť a trestne stíhať všetky hrozby a útoky voči novinárom a hrozby súvisiace 
so slobodou tlače; vyzýva orgány, aby zabezpečili nezávislosť a fungovanie regulačných 
orgánov v súlade s európskymi normami;

12. víta pokrok dosiahnutý v ochrane a začlenení menšín; vyzýva orgány, aby prijali ďalšie 
opatrenia s cieľom bojovať proti diskriminácii menšín a zlepšiť ich životné podmienky 
a aby zabezpečili ich riadnu účasť v oblasti verejných služieb; odsudzuje slovné a fyzické 
útoky voči členom spoločenstva LGBT a vyzýva príslušné orgány, aby vynaložili všetko 
úsilie na zabránenie takýmto útokom;

13. konštatuje, že ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené v Parlamente a že ich 
zamestnanecké práva sú často porušované; podporuje príslušné orgány, aby presadzovali 
právne predpisy o rodovej rovnosti; vyjadruje znepokojenie nad chudobou detí a nad 
skutočnosťou, že približne tri chudobné deti zo štyroch žijú vo vzdialených vidieckych 
oblastiach bez prístupu k základným službám;

Hospodárske kritériá

14. vyjadruje Čiernej Hore uznanie za udržanie makroekonomickej a fiškálnej stability; 
podporuje vládu, aby pokračovala v uskutočňovaní štrukturálnych reforiem s cieľom 
zvýšiť pružnosť trhu práce a posilniť konkurencieschopnosť;

15. vyjadruje znepokojenie nad rozsahom neformálnej ekonomiky, ktorý treba riešiť, aby sa 
prilákali investície a podporili podniky;

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

16. vyzýva vládu, aby posilnila inštitucionálne a administratívne kapacity štátnych inštitúcií, 
ktoré sa zaoberajú kľúčovými oblasťami týkajúcimi sa acquis, a aby upevnila 
medziinštitucionálnu spoluprácu a koordináciu;

17. podnecuje príslušné orgány, aby prijali ďalšie opatrenia s cieľom zosúladiť a vykonávať 
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acquis v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj posilniť príslušné administratívne 
kapacity a medziinštitucionálnu spoluprácu;

18. kladie dôraz na potrebu zamerať sa na udržateľnú výrobu elektrickej energie a zosúladiť 
potreby hospodárskeho rozvoja so zachovaním životného prostredia; víta určitý pokrok 
v oblasti obnoviteľných energií; vyzýva na prijatie ďalších opatrení s cieľom zlepšiť 
energetickú účinnosť a zaistiť bezpečnosť dodávok energie;

Regionálna spolupráca a dvojstranné problémy

19. víta konštruktívnu úlohu Čiernej hory v oblasti regionálnej spolupráce; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že ešte nedošlo k vymedzeniu hraníc so všetkými susedmi; 
poukazuje na potrebu vyriešiť dvojstranné problémy pred pristúpením;

20. vyzýva Čiernu horu, aby zosúladila svoju pozíciu týkajúcu sa Medzinárodného trestného 
súdu so spoločnou pozíciou EÚ o jednotnosti Rímskeho štatútu;

°
°      °

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu 
Čiernej Hory.


