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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Črne gore za leto 2012
(2012/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani z dne 
29. marca 20101,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. junija 2012 o tem, da se bodo pristopna pogajanja 
s Črno goro začela 29. junija 2012,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije o poročilu o napredku Črne gore za leto 
2012 z dne 10. oktobra 2012 (SWD(2012)331),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in 
glavnih izzivih za obdobje 2012–2013 z dne 10. oktobra 2012 (COM(2011)0600),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o mnenju Komisije 
o prošnji Črne gore za članstvo v Evropski uniji z dne 9. novembra 2010 (COM(2010) 
0670),

– ob upoštevanju izjave in priporočil četrtega srečanja stabilizacijsko-pridružitvenega 
parlamentarnega odbora Evropska unija-Črna gora (SAPC) 3. in 4. aprila 2012,

– ob upoštevanju prvega srečanja skupnega posvetovalnega odbora s civilno družbo EU–
Črna gora z dne 2. oktobra 2012,

– ob upoštevanju priporočil Odbora ministrov Sveta Evrope o uporabi Evropske listine za 
regionalne in manjšinske jezike s strani Črne gore (ki jih je Odbor ministrov sprejel 12. 
septembra 2012)2,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je politično vodstvo v tej državi na volitvah ponovno prejelo mandat za nadaljevanje 
uresničevanja ciljev pristopnih pogajanj,

B. ker je Črna gora na poti k članstvu v EU dosegla velik napredek,

C. ker so v pristopnem procesu še vedno pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti,

D. ker bi pristopni proces moral ostati gonilna sila za nadaljevanje reform, ker ima civilna 
družba nenadomestljivo vlogo v reformnem procesu in vključevanju v EU,

                                               
1 UL L 108, 29.4.2010, str. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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E. ker je Črna gora prva država, v kateri se uporablja nov pogajalski pristop EU z večjim 
poudarkom na temeljnih pravicah, sodstvu, boju proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu,

F. ker ima Črna gora še vedno pomembno vlogo za regionalno stabilnost,

Splošne ugotovitve

1. pozdravlja miren, svoboden in pošten potek predčasnih parlamentarnih volitev v skladu z 
mednarodnimi standardi; poziva oblasti, naj še izboljšajo pripravo volilnih imenikov, 
nadzor nad financiranjem kampanj in obravnavo pritožb, da bi okrepili zaupanje javnosti v 
volilni proces;

2. spodbuja vse politične sile, naj se s konstruktivnim dialogom in tesnim sodelovanjem s 
civilno družbo še naprej posvečajo načrtu za vključevanje v EU po volitvah;

3. pozdravlja nov pogajalski pristop EU, po katerem se bodo ključna vprašanja 23. in 24. 
poglavja obravnavala že v zgodnjih fazah pogajanj, kar bo omogočilo čim več časa za 
oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij in zanesljivih evidenc o izvajanju;

Politična merila

4. pozdravlja, da se je s sprejetjem zakona o parlamentarnih preiskavah, sprememb 
poslovnika parlamenta in zakona o tajnosti podatkov okrepila nadzorna vloga parlamenta; 
poudarja, da je treba še povečati zakonodajne zmogljivosti in okrepiti posvetovanje s 
civilno družbo;

5. poziva parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki bodo okrepile pravno neodvisnost in 
odgovornost sodstva, povečale neodvisnost sodstva ter strokovno avtonomijo državnega 
sodnega in tožilskega sveta;

6. pozdravlja ukrepe za povečanje učinkovitosti sodstva, vključno z zmanjšanjem sodnih 
zaostankov, vendar je še vedno zaskrbljen zaradi trajanja sodnih postopkov in slabe 
infrastrukture na številnih sodiščih; poziva oblasti, naj uvedejo jasna merila za 
napredovanje in poklicno ocenjevanje sodnikov in tožilcev;

7. poziva k nadaljnjim ukrepom za oblikovanje strokovne, učinkovite in nepristranske javne 
uprave, ki bo temeljila na zaslugah; pozdravlja celostno reformo javnega sektorja, ki si 
prizadeva za racionalizacijo in modernizacijo;

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med snovalci politike in civilno družbo; pozdravlja, 
da so bile v delovne skupine, ki se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, vključene nevladne 
organizacije, da bi zagotovili odgovornost in preglednost pogajalskega procesa; meni, da 
je pomembno, da so te organizacije enakopravne članice delovnih skupin; pozdravlja novo 
vladno platformo za e-peticije, ki bo povečala participativno demokracijo pri oblikovanju 
politike in e-upravljanju;

9. obžaluje, da je korupcija še vedno vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj dosledno 
izvaja protikorupcijske ukrepe, vključno z novim zakonom o financiranju političnih 
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strank, oblikuje evidence o spremljanju, zlasti o preiskavah in obsodbah v primerih 
korupcije na visoki ravni, še naprej krepi preventivna orodja in kampanje za večjo 
ozaveščenost ter ščiti državljane, ki poročajo o primerih korupcije; poudarja, da je treba 
okrepiti s tem povezane upravne zmogljivosti in medsektorsko sodelovanje;

10. poziva vlado, naj okrepi zakonodajni okvir in poveča zmogljivosti organov pregona pri 
boju proti organiziranemu kriminalu; poziva k razširitvi notranjega, regionalnega in 
mednarodnega sodelovanja; izraža pohvalo za ukrepe, namenjene preprečevanju trgovine 
z ljudmi in boju proti njej, vendar poziva k učinkovitemu preiskovanju in preganjanju;

11. ugotavlja, da je medijsko okolje raznoliko in ločeno po političnih linijah; pozdravlja 
napredek pri dekriminalizaciji obrekovanja in razžalitev; meni, da je pomembno temeljito 
preiskati in preganjati vse grožnje in napade, uperjene proti novinarjem, in grožnje 
svobodi medijev; poziva oblasti, naj poskrbijo za neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj sprejmejo 
dodatne ukrepe za boj proti diskriminaciji in za izboljšanje njihovih življenjskih pogojev 
ter poskrbijo, da bodo ustrezno vključene v javne storitve; obsoja fizične in verbalne
napade na člane skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, 
da bi preprečili te napade;

13. ugotavlja, da so ženske še vedno premalo zastopane v parlamentu in da se njihove pravice 
do zaposlitve pogosto ne spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo zakonodajo o 
enakosti spolov, je zaskrbljen zaradi revščine otrok in glede tega, da približno trije od 
štirih revnih otrok živijo v oddaljenih podeželskih območjih brez dostopa do osnovnih 
storitev;

Ekonomska merila

14. čestita Črni gori za ohranjanje makroekonomske in fiskalne stabilnosti; spodbuja vlado, 
naj še naprej izvaja strukturne reforme, s katerimi se bosta povečali prožnost delovnega 
trga in konkurenčnost;

15. je zaskrbljen zaradi obsega neformalne ekonomije, kar je treba rešiti, da bi privabili 
naložbe in podprli podjetja;

Sposobnost prevzemanja obveznosti članstva

16. poziva vlado, naj poveča institucionalne in upravne zmogljivosti državnih institucij, ki se 
ukvarjajo s ključnimi področji pravnega reda in naj okrepi medinstitucionalno sodelovanje 
in usklajevanje;

17. poziva oblasti, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za uskladitev in izvajanje pravnega reda na 
področju okolja in podnebja ter povečajo zadevne upravne zmogljivosti in 
medinstitucionalno sodelovanje;

18. poudarja, da je treba pozornost posvetiti trajnostni proizvodnji električne energije in pri 
tem uskladiti potrebe gospodarskega razvoja in varovanja okolja; pozdravlja napredek na 
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področju obnovljivih virov energije; poziva k nadaljnjim ukrepom, ki bodo povečali 
energetsko učinkovitost in zagotovili varnost energetske oskrbe; 

Regionalno sodelovanje in dvostranska vprašanja

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, da 
vprašanje določitve meja z vsemi sosednjimi državami še ni rešeno; poudarja, da je treba 
dvostranska vprašanja rešiti pred pristopom;

20. poziva Črno goro, naj svoje stališče o Mednarodnem kazenskem sodišču uskladi s 
skupnim stališčem EU o celovitosti Rimskega statuta;

°
°      °

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladi in 
parlamentu Črne gore.


