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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για το Μαυροβούνιο κατά την περίοδο 2019-2020 
(2019/2173(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 – έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας 
του Μαυροβουνίου αφετέρου1, που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010,

– έχοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με 
την αίτηση του Μαυροβουνίου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2011)0670), 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2010, για τη 
χορήγηση στο Μαυροβούνιο καθεστώτος υποψήφιας χώρας και την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2012, για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο,

– έχοντας υπόψη την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, στις 5 Ιουνίου 2017,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Σόφιας, της 17ης Μαΐου 2018, στο πλαίσιο της συνόδου 
κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και το συνημμένο Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων της 
Σόφιας,

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 
2014,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την έκθεση της 
Επιτροπής του 2018 για το Μαυροβούνιο2,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν στη 18η σύνοδο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης EE-Μαυροβουνίου 
(SAPC), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Podgorica στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα 
Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0057),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, με τίτλο 
«Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2019» (COM(2019)0260), 

1 ΕΕ L 108 της 29.4.2010, σ. 1.
2 ΕΕ C 363 της 28.10.2020, σ. 127.
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συνοδευόμενη από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο 
«Montenegro 2019 Report» (SWD(2019)0217),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο 
«Ανακοίνωση του 2020 σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» 
(COM(2020)0660), συνοδευόμενη από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής με τίτλο «Montenegro 2020 Report» (SWD(2020)0353),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο 
«Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια», (COM(2020)0641),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 8ης Απριλίου 
2020, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από 
την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο» (JOIN(2020)0011),

– έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2020, σχετικά με το 
πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης του Μαυροβουνίου για την περίοδο 2020-2022 
(SWD(2020)0066) και τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και δημοσιονομικού 
διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2020, με τίτλο 
«Στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την 
ανάκαμψη μετά την πανδημία» (COM(2020)0315),

– έχοντας υπόψη την πέμπτη συνεδρίαση της διάσκεψης προσχώρησης με το 
Μαυροβούνιο σε επίπεδο αναπληρωτών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 
2020 στις Βρυξέλλες και στην οποία άνοιξαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
τελευταίο εξεταζόμενο κεφάλαιο, το Κεφάλαιο 8, με τίτλο «Πολιτική ανταγωνισμού»,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

– έχοντας υπόψη την από 11ης Δεκεμβρίου 2020 δήλωση των προκαταρκτικών 
πορισμάτων και συμπερασμάτων της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών που 
απέστειλε το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) 
του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο για τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Αυγούστου 
2020,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 19ης Ιουνίου 2020, προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά 
Βαλκάνια, εν συνεχεία της συνόδου κορυφής του 20203,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της 28ης Ιανουαρίου 2020 των 
προέδρων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, την 
οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους επικεφαλής των 

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0168.
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κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ζάγκρεμπ που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής 
ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 6 
Μαΐου 2020,

– έχοντας υπόψη τις συνόδους κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της 
Διαδικασίας του Βερολίνου, της 5ης Ιουλίου 2019 στο Πόζναν και της 10ης Νοεμβρίου 
2020 στη Σόφια,

– έχοντας υπόψη την δεύτερη έκθεση παρακολούθησης ανά χώρα, για το Μαυροβούνιο 
(πέμπτος κύκλος παρακολούθησης), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού 
και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, και 
τα συμπεράσματα για το Μαυροβούνιο όσον αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 
υλοποίηση των συστάσεων του 2017, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2020,

– έχοντας υπόψη την από 5ης Ιουλίου 2019 δήλωση των εταίρων των Δυτικών 
Βαλκανίων για την ένταξη των Ρομά στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και τη 
στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και των Αιγυπτίων στο Μαυροβούνιο 
κατά την περίοδο 2016-2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0131/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις 
της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που 
καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην 
Ένωση εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανομένων του 
σεβασμού και της προστασίας των μειονοτήτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδεις αξίες 
επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ και βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο της διαδικασίας 
διεύρυνσης όσο και των διαδικασιών σταθεροποίησης και σύνδεσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτούς τους τομείς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο είναι σήμερα η χώρα που έχει σημειώσει την 
μεγαλύτερη πρόοδο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, έχοντας ανοίξει και τα 33 
εξεταζόμενα κεφάλαια του κεκτημένου της ΕΕ και έχοντας κλείσει προσωρινά τις 
διαπραγματεύσεις σε τρία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο συνεχίζει να επιδεικνύει καλές επιδόσεις 
όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της 30ής Αυγούστου 2020 είχαν 
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ως αποτέλεσμα την πρώτη μεταβίβαση εξουσίας σε συνθήκες δημοκρατίας στη χώρα 
από την εισαγωγή του πολυκομματισμού και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση πραγματοποιήθηκε ομαλά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αναγνώρισε τα αποτελέσματα των 
εκλογών και αποδέχθηκε την μεταβίβαση της εξουσίας, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό το επίπεδο δημοκρατικής ωριμότητας και προόδου που έχει επιτευχθεί στο 
Μαυροβούνιο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
του Μαυροβουνίου με 37 % των συνολικών εξαγωγών και 47 % των συνολικών 
εισαγωγών της χώρας και με τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών να ανέρχεται σε 
1,38 δισεκατομμύρια EUR το 2019·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός χρηματοδοτικής βοήθειας 
προς το Μαυροβούνιο και ότι το Μαυροβούνιο εισέπραξε προενταξιακή βοήθεια στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), συνολικού ύψους 504,9 
εκατομμυρίων EUR μεταξύ 2007 και 2020·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κινητοποίησε 38 εκατομμύρια EUR ως άμεση 
υποστήριξη για τα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιμετώπιση της έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης που προκάλεσε η νόσος του κορονοϊού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμφώνησε σχετικά με την ανακατανομή 374 
εκατομμυρίων EUR από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) για να 
συμβάλει στον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-
19 στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ Επιτροπής 
και Μαυροβουνίου συμφωνήθηκε ποσό 53 εκατομμυρίων EUR·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δέσμη μακροχρηματοπιστωτικής βοήθειας ύψους 60 
εκατομμυρίων EUR προσφέρθηκε επίσης στο Μαυροβούνιο και ότι 804 εκατομμύρια 
EUR έχουν ήδη χορηγηθεί μέσω δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από 
το 1999·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη 70 εκατομμυρίων EUR στο 
πλαίσιο του ΜΠΒ III για τη χρηματοδότηση της πρόσβασης των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων στα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που παρέχουν τα κράτη μέλη της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαυροβούνιο υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2020 
συμφωνία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας COVAX για την παραλαβή 248 800 δόσεων 
των εμβολίων αυτών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Ρομά και Αιγύπτιοι επλήγησαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 αφού συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες βαθιά ριζωμένων 
προκαταλήψεων τόσο σε κοινωνικά όσο και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα·

Προσήλωση στη διεύρυνση

1. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη προσήλωση του Μαυροβουνίου στη διαδικασία ένταξης 
στην ΕΕ και την εν γένει πρόοδο που έχει σημειώσει·
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2. τονίζει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης της αναθεωρημένης μεθοδολογίας για τη 
διεύρυνση που βασίζεται στις θεματικές ομάδες των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης και 
στη σταδιακή εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, 
προκειμένου να επιταχυνθεί η συνολική διαπραγματευτική διαδικασία και να δοθούν 
σαφή και απτά κίνητρα άμεσου συμφέροντος για τους πολίτες του Μαυροβουνίου·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το άνοιγμα του κεφαλαίου 8 (πολιτική 
ανταγωνισμού) και για την απόφαση του Μαυροβουνίου να αποδεχθεί τις αρχές της 
αναθεωρημένης μεθοδολογίας διεύρυνσης· ζητεί ιδίως από το Μαυροβούνιο την 
αποτελεσματική εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων αξιολόγησης για τα κεφάλαια 
23 και 24, που θα αποτελέσουν το επόμενο ορόσημο, και υποστηρίζει σθεναρά το 
κλείσιμο των κεφαλαίων προσχώρησης καθώς το Μαυροβούνιο θα αναλαμβάνει τις 
απαραίτητες δεσμεύσεις και θα πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις σε απαραίτητα σημεία 
αναφοράς· υπενθυμίζει ότι τρία κεφάλαια έχουν κλείσει προσωρινά από τότε που 
άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο τον Δεκέμβριο του 2012, και προτρέπει το Μαυροβούνιο να 
δώσει σαφώς έμφαση στην εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης ώστε να κλείσουν 
όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι εκλογές της 30ής Αυγούστου 2020 οδήγησαν 
στην πρώτη μεταβίβαση εξουσίας από την εισαγωγή του πολυκομματισμού και έπειτα, 
σε πλήρη συμμόρφωση με τα δημοκρατικά πρότυπα και το Σύνταγμα του 
Μαυροβουνίου, καθώς και διότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ διαπίστωσε ότι οι εκλογές διεξήχθησαν με αποτελεσματικό, 
ανταγωνιστικό και διαφανή τρόπο· σημειώνει στα θετικά το ότι τα αποτελέσματα των 
εκλογών δεν αμφισβητήθηκαν και ότι όλα τα εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν 
αναλάβει τα καθήκοντά τους· εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές σε 
εξωτερικές επιρροές κατά την εκλογική διαδικασία·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, την πρώτη ημέρα της θητείας της, η 
νεοσυσταθείσα κυβέρνηση του Μαυροβουνίου προέβη σε ανταλλαγή απόψεων με μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξιωματούχους της ΕΕ, καθώς και για τη ρητή 
δέσμευση της νέας κυβέρνησης να συνεχίσει να εργάζεται για την ένταξη στην ΕΕ, για 
την συμμόρφωση με τα αναγκαία πρότυπα για την πρόοδο της χώρας στην πορεία της 
ΕΕ και για την ενίσχυση της διατλαντικής συμμαχίας· 

6. τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην αντιστραφούν προηγούμενα επιτεύγματα στη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία και ενθαρρύνει τη νέα κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την 
εντολή της για να επιταχύνει τις σχετικές με την ΕΕ μεταρρυθμίσεις και τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· σημειώνει ότι απαιτούνται ανοικτός και εποικοδομητικός διάλογος 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πολιτικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και 
συμφωνία σε βασικά ζητήματα σχετικά με τη συνολική πρόοδο της χώρας, προκειμένου 
το Μαυροβούνιο να σημειώσει πρόοδο στον δρόμο προς την ΕΕ·

7. τονίζει την ανάγκη για μια εποικοδομητική και σε πνεύμα συνεργασίας συγκατοίκηση 
μεταξύ Προέδρου, νέας κυβέρνησης και νέας Βουλής (Skupština) προκειμένου να 
εδραιωθεί η πρόοδος του Μαυροβουνίου στον δρόμο της προσχώρησης στην ΕΕ και 
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική πρόοδος της χώρας· καλεί όλα τα 
κόμματα να σέβονται τις δημοκρατικές και συνταγματικές αρχές·
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8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ένας 
αυξανόμενος αριθμός πολιτών του Μαυροβουνίου (76,6%) υποστηρίζουν την ένταξη 
της χώρας στην ΕΕ, κάτι που αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση ότι οι 
πολίτες θέλουν μεταρρυθμίσεις βασισμένες στις ευρωπαϊκές αξίες· σημειώνει ότι 
πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δημόσιας στήριξης για την ΕΕ στην 
περιοχή· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή έδωσε νέα ορμή στη 
διεύρυνση το 2020 με μια νέα στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια και με το 
οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο·

9. επικροτεί την πρόοδο του Μαυροβουνίου σε πολλούς τομείς των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και 
του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας 
ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών)· καλεί τις αρχές να επισπεύσουν τις 
πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και δη εκείνες που αφορούν το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπου είναι ανάγκη να σημειωθεί 
περαιτέρω σημαντική πρόοδος·

10. απευθύνει έκκληση για ενεργό συμμετοχή και για δέουσα ενσωμάτωση των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των νέων, στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και επιθυμεί να ληφθεί 
υπόψη η συμβολή τους, δεδομένης της προσήλωσής τους στην προσπάθεια να 
καταστούν κράτη μέλη της ΕΕ στο μέλλον·

11. ζητεί να υπάρξουν νέες ευκαιρίες για διάλογο υψηλού επιπέδου ως προς την άσκηση 
και την χάραξη πολιτικής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω τακτικών 
διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και μέσω σύντονων επαφών σε 
υπουργικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική 
αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης και να διασφαλιστεί ισχυρότερη καθοδήγηση 
και ενεργή συμμετοχή υψηλού επιπέδου, όπως το επιτάσσει εξάλλου η αναθεωρημένη 
μεθοδολογία διεύρυνσης·

12. υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης στο εξωτερικό είναι προς το 
συμφέρον της κυβέρνησης· αναφέρεται, εν προκειμένω, στην εκκρεμότητα του 
διορισμού του επικεφαλής της αποστολής του Μαυροβουνίου στην ΕΕ·

Δημοκρατία και κράτος δικαίου

13. λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των διεθνών 
παρατηρητών από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΑΣΕ και καλεί τις αρχές να ανταποκριθούν πλήρως στις συστάσεις τους και 
εγκαίρως πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έγκριση από την κυβέρνηση της απόφασης για σύσταση του Συμβουλίου για τον 
Έλεγχο των Εκλογικών Καταλόγων· σημειώνει ότι η Skupština ενέκρινε απόφαση 
σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Ολοκληρωμένης Εκλογικής Μεταρρύθμισης τον 
Δεκέμβριο του 2020 και αναμένει ότι η εν λόγω επιτροπή θα αρχίσει να λειτουργεί 
χωρίς άλλη καθυστέρηση·

14. προτρέπει το Μαυροβούνιο να διεξαγάγει τις τοπικές εκλογές ταυτόχρονα σε ολόκληρη 
τη χώρα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας της δημοκρατίας, για την 
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αποφυγή των συνεχών εκλογικών εκστρατειών και για την αποκλιμάκωση του 
τεταμένου πολιτικού κλίματος· εκφράζει την απογοήτευσή του διότι παρά τη 
διακομματική συμφωνία περί διεξαγωγής τοπικών εκλογών την ίδια ημέρα, το νομικό 
πλαίσιο εξακολουθεί να μην καλύπτει αυτό το ζήτημα επαρκώς· υπενθυμίζει ότι 
απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων για την τροποποίηση του νόμου για την εκλογή 
δημοτικών συμβούλων και βουλευτών, γεγονός που απαιτεί ευρεία συναίνεση των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων·

15. ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της νεοεκλεγείσας Skupština του Μαυροβουνίου 
να δεσμευτούν υπέρ ενός εποικοδομητικού, ουσιαστικού και χωρίς αποκλεισμούς 
διαλόγου στο Κοινοβούλιο, διότι αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχή κοινοβουλευτική 
δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της αντιπολίτευσης να 
μην μποϊκοτάρει το έργο της Skupština και επαναλαμβάνει ότι μια εύρυθμη 
κοινοβουλευτική δημοκρατία βασίζεται στη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και 
της αντιπολίτευσης στην κοινοβουλευτική διαδικασία λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει 
ότι η ευρεία συναίνεση τόσο της κυβερνώσας πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης 
είναι θεμελιώδης για τη μετάβαση προς την πορεία προσχώρησης της ΕΕ και για τις 
μεταρρυθμίσεις· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του διαλόγου και της 
εμπιστοσύνης σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους πρόσφατους διορισμούς μελών της 
Αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης 
και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου (SAPC) και για την ολοκλήρωση της στελέχωσης της 
SAPC· ζητεί να ξεκινήσει εκ νέου τις εργασίες της η SAPC το συντομότερο δυνατό·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
εποπτικής διάστασης του ρόλου της Skupština, καθώς και για εκείνα που ενισχύουν τη 
διαφάνεια και τον ανοικτό της χαρακτήρα απέναντι στους πολίτες και στους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών· καλεί την νεοεκλεγείσα Skupština να διασφαλίσει πολιτικό 
διάλογο χωρίς αποκλεισμούς εντός του κοινοβουλίου και ισχυρότερο ρόλο για την 
κοινωνία των πολιτών·

18. επισημαίνει και πάλι πόσο σημαντικό είναι να επισπευσθούν οι εργασίες για να τεθούν 
σε εφαρμογή τα σχέδια δράσης για τα κεφάλαια 23 και 24 και για άλλα στρατηγικά 
έγγραφα σχετικά με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάτι που περνά 
ιδίως μέσα από έναν αποτελεσματικό διακομματικό διάλογο με την επιδίωξη να 
εξασφαλιστεί η ειδική πλειοψηφία που χρειάζεται για σημαντικούς διορισμούς 
δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
πολιτών και εμπειρογνωμόνων σχετικά με τροποποιήσεις κύριων νομοθετικών 
πράξεων· εκφράζει την ανησυχία του διότι η ομάδα εργασίας για το κεφάλαιο 24 δεν 
συνεδρίασε κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς·

19. εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τον ειδικό 
εισαγγελέα για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, καθώς και σχετικά με τις 
προγραμματισμένες αλλαγές στη σύνθεση του Εισαγγελικού Συμβουλίου· καλεί την 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να τροποποιήσει κρίσιμες νομοθετικές πράξεις, μεταξύ 
άλλων και στις περιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων του νόμου για την 
εισαγγελία και του νόμου για την ειδική εισαγγελία, σύμφωνα με τους δημοκρατικούς 
κανόνες και την καθιερωμένη ευρωπαϊκή πρακτική, και να δώσει συνέχεια στη 
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γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το θέμα αυτό· επισημαίνει ότι η 
ανεξάρτητη λειτουργία και ακεραιότητα της ειδικής εισαγγελίας είναι κρίσιμη για την 
πρόοδο του Μαυροβουνίου στον τομέα του κράτους δικαίου·

20. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της 
δικαιοσύνης και καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να επιλύσουν επειγόντως τα 
προβλήματα που απομένουν όσον αφορά την ανεξαρτησία, τον επαγγελματισμό, την 
αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία του δικαστικού σώματος, μέσω της υλοποίησης 
της υφιστάμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας κρατών κατά 
της διαφθοράς (GRECO) και την Επιτροπή της Βενετίας· τονίζει ότι το Μαυροβούνιο 
πρέπει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο ως προς τις μεταρρυθμίσεις του κράτους 
δικαίου, μεταξύ άλλων να προωθήσει και να μην αντιστρέψει την υλοποίηση της 
δικαστικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τους ορθούς δημοκρατικούς κανόνες και την 
αντίστοιχη πρακτική· επαναλαμβάνει ότι, χάρη στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί, το Μαυροβούνιο διαθέτει ήδη τους φορείς και τους μηχανισμούς για 
τη διασφάλιση της δικαστικής και εισαγγελικής ανεξαρτησίας και λογοδοσίας· 
παροτρύνει τις αρχές να χρησιμοποιούν με συνεκτικό τρόπο αυτούς τους μηχανισμούς 
και να βασιστούν στην πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί για να επιτύχουν περαιτέρω 
αποτελέσματα και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο πεδίο της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος·

21. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ερμηνεία του Συντάγματος από το Δικαστικό 
Συμβούλιο, το οποίο δέχθηκε τους παράτυπους διορισμούς προέδρων δικαστηρίων για 
περισσότερες από δύο θητείες· σημειώνει ότι η πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου 
και οι πρόεδροι των βασικών δικαστηρίων του Bar, του Kotor και του Plav 
παραιτήθηκαν μετά από την έκκληση για παραίτηση των δικαστών με διαδοχικές 
θητείες, συμμορφούμενοι έτσι με την καλή ευρωπαϊκή πρακτική και με τα δημοκρατικά 
πρότυπα·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στον αγώνα κατά 
του οργανωμένου εγκλήματος και δη σε σχέση με την ενίσχυση των ικανοτήτων και 
του επαγγελματισμού της αστυνομίας· προτρέπει το Μαυροβούνιο να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του στον τομέα αυτό και δη μέσω της καταπολέμησης εγκληματικών 
δικτύων δραστηριοποιούμενων σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην 
πάταξη του εμπορίου ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων, των παράνομων τυχερών 
παιχνιδιών και του λαθρεμπορίου τσιγάρων, καθώς και στην παρακολούθηση των 
δεσμών τους με τοπικούς πολιτικούς και αστυνομικούς·

23. υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται συστημικές ελλείψεις του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα· 
προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της 
χρήσης δικαστικών διακανονισμών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να 
ενισχυθούν η διαφάνεια και η αξιοπιστία της δικαστικής απόκρισης στο οργανωμένο 
έγκλημα·

24. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς και καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να βελτιώσουν 
σημαντικά τις επιδόσεις της χώρας όσον αφορά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων 
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εγκληματικής προέλευσης, τις ποινικές διώξεις και τις τελεσίδικες καταδικαστικές 
αποφάσεις, ιδίως για τις υποθέσεις υψηλού επιπέδου, μέσω της σημαντικής βελτίωσης 
της ποιότητας και της ανεξαρτησίας των ποινικών ερευνών και της επιβολής του νόμου·

25. σημειώνει ορισμένες θετικές εξελίξεις στη λειτουργία της υπηρεσίας για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
προκλήσεις που σχετίζονται με την ανεξαρτησία του και την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και καλεί τον οργανισμό να ενεργεί ανεξάρτητα και να εφαρμόζει τον 
νόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς με συνεπή τρόπο·

26. επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ρωμαλέα απάντηση της ποινικής δικαιοσύνης στη 
διαφθορά υψηλού επιπέδου· υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθούν πραγματικές 
απαντήσεις στις καταγγελίες για κατάχρηση κρατικών πόρων για τα πολιτικά κόμματα 
και για παράνομη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· 

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να 
εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και για τα αποτελέσματα που 
έχουν ήδη επιτευχθεί· εκφράζει τον προβληματισμό του διότι, σύμφωνα με ορισμένα 
συμπεράσματα, η κομματική ταυτότητα εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα στις 
προσλήψεις στον δημόσιο τομέα του Μαυροβουνίου και καλεί τη νέα κυβέρνηση της 
χώρας να αποφύγει πολιτικά υποκινούμενες απολύσεις και προσλήψεις στελεχών του 
δημόσιου τομέα· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν τις προσπάθειες για 
να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και για να διαφυλάξουν την 
εμπειρία και τη γνώση, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ· 
εκφράζει από την άποψη αυτή την ικανοποίησή του για διαφανείς διαδικασίες 
διορισμών· εκφράζει τη λύπη του διότι οι θεσμικές ικανότητες των οργανισμών 
ανταγωνισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς παραμένουν ασθενείς·

28. εκφράζει την ανησυχία του για τις τροποποιήσεις του νόμου για τους δημόσιους 
υπαλλήλους και τους κρατικούς υπαλλήλους που ενέκρινε η Skupština διότι εισάγουν 
χαμηλότερα κριτήρια για την απασχόληση στη δημόσια διοίκηση και ενέχουν τον 
κίνδυνο υπονόμευσης της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης, σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση αξιοκρατικής 
απασχόλησης·

29. επικροτεί τις υποσχέσεις της νέας κυβέρνησης για σημαντική αύξηση της διαφάνειας σε 
όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων στα δημόσια οικονομικά, και την προτρέπει να 
καταρτίσει και να εγκρίνει επειγόντως βελτιωμένη νομοθεσία για δωρεάν πρόσβαση 
στις πληροφορίες·

30. σημειώνει ότι επίκειται απογραφή πληθυσμού και κατοικιών στο Μαυροβούνιο και 
καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα να την διεξαγάγουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας· ζητεί μετ' επιτάσεως να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε πολιτικοποίηση της διαδικασίας και ζητεί να διερευνηθούν 
όλες οι καταγγελίες σχετικά με ξένες παρεμβάσεις στη διαδικασία απογραφής·

31. καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη φοροδιαφυγή και σε οποιαδήποτε άλλη 
εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης ιθαγένειας σε 
επενδυτές και παράλληλα να εξετάσουν το ενδεχόμενο σταδιακής κατάργησης αυτού 
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του προγράμματος·

Σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

32. θλίβεται για την κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, 
πεδίο σχετικά με το οποίο πέντε διαδοχικές εκθέσεις της Επιτροπής κάνουν λόγο για 
«καμία πρόοδο», ιδίως όσον αφορά το έργο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα 
RTCG· καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφής επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης 
και απόπειρες εκφοβισμού δημοσιογράφων και ζητεί να διερευνηθούν αυτές ταχύτατα 
και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβάνοντας παλαιότερες υποθέσεις, προκειμένου να 
μπει ένα τέλος στην ατιμωρησία των εγκλημάτων εις βάρος δημοσιογράφων· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του διότι μερικές υποθέσεις βιαιοπραγίας εις βάρος δημοσιογράφων 
παραμένουν ανεπίλυτες· ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων· παροτρύνει το 
Μαυροβούνιο να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την πραγματική άσκηση της 
ελευθερίας της έκφρασης, η οποία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και 
καίριο στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ·

33. εκφράζει την ανησυχία του για την έντονη πόλωση που παρατηρείται στα μέσα 
ενημέρωσης και δη για τον αυξανόμενο όγκο της παραπληροφόρησης, στόχος της 
οποίας είναι επίσης η όξυνση των εθνοτικών εντάσεων, η στρέβλωση των εκλογικών 
διαδικασιών και η μείωση της στήριξης του πληθυσμού για την ευρωατλαντική 
ολοκλήρωση· υπογραμμίζει ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας, η ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης και η ανεξαρτησία είναι κρίσιμοι παράγοντες για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί ο 
συντονισμός ώστε να καταπολεμηθούν οι περιφερειακές εκστρατείες 
παραπληροφόρησης·

34. ζητεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία με το Μαυροβούνιο στο θέμα της 
αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, των απειλών στον κυβερνοχώρο και των 
υβριδικών απειλών που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή προοπτική της 
περιοχής· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη τρωτότητα του 
Μαυροβουνίου λόγω της αύξησης του δημόσιου χρέους του και δη έναντι της Κίνας· 

35. καλεί το Μαυροβούνιο, τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Μαυροβούνιο να συνεχίσουν να ασκούν μια ολοένα και πιο δραστήρια και 
αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική, 
απευθυνόμενη τόσο στους πολίτες της χώρας όσο και στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και 
να συνεχίσουν τις συντονισμένες προσπάθειές τους για ακόμη μεγαλύτερη προβολή 
των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποστηρίξουν τη δημιουργία κέντρου αριστείας για 
την πάταξη της παραπληροφόρησης με έμφαση στα Βαλκάνια·

36. καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την 
οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε μια περίοδο κατά 
την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις λόγω ξένων παρεμβάσεων που 
επιδιώκουν να υπονομεύσουν την κρατική της υπόσταση και τον προσανατολισμό της 
προς τη Δύση· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να επιβάλουν την άσκηση 
ισχυρότερης εποπτείας των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να καταπολεμηθούν 
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ψευδείς ειδήσεις και άλλες δραστηριότητες παραπληροφόρησης, ιδίως όσες 
διαμορφώνονται από κακόβουλες ξένες επιρροές, και να εργαστούν για την διασφάλιση 
της επιχειρησιακής ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης και 
των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων του Μαυροβουνίου, εξισορροπώντας 
παράλληλα μεταξύ της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και των δυσανάλογων 
περιορισμών της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο·

37. καταδικάζει απερίφραστα λεκτικές επιθέσεις, βιαιοπραγίες και πράξεις εκφοβισμού εις 
βάρος εθνικών μειονοτήτων, με ειδική αναφορά στα περιστατικά της Pljevlja μετά τις 
κοινοβουλευτικές εκλογές τον Αύγουστο του 2020 και πρόσφατα στο Berane και το 
Niksic· καλεί μετ' επιτάσεως τις αρχές του Μαυροβουνίου να διερευνήσουν σε βάθος 
όλα αυτά τα περιστατικά και να οδηγήσουν τους αυτουργούς ενώπιον της δικαιοσύνης·

38. επισημαίνει την ανάγκη προστασίας όλων των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, 
ιδίως τώρα που μερικές από αυτές δεν διαθέτουν πλέον μειονοτικούς βουλευτές να τις 
εκπροσωπούν στη Skupština· παροτρύνει τις αρχές του Μαυροβουνίου να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που άπτονται των εθνικών και εθνοτικών φρονημάτων 
των πολιτών του Μαυροβουνίου·  ζητεί τον σεβασμό της πολυεθνικής ταυτότητας της 
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που ομιλούνται, της πολιτισμικής 
κληρονομιάς και των παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων· τονίζει ότι πρέπει να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρομά και των 
Αιγυπτίων στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τη δημόσια ζωή στο 
Μαυροβούνιο, και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις 
διαδικασίες απόκτησης προσωπικών εγγράφων, να εγγυηθούν το νομικό καθεστώς τους 
και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της ρητορικής μίσους·

39. λαμβάνει υπό σημείωση τον νόμο για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία και 
τις αλλαγές που επιφέρονται σήμερα σε αυτόν και παροτρύνει τις αρχές του 
Μαυροβουνίου να τον εφαρμόσουν πλήρως, μεταξύ άλλων με την διάθεση επαρκών 
κονδυλίων, δεδομένου ότι η σεξιστική βία, η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των 
παιδιών παραμένουν εξαιρετικά ανησυχητικά φαινόμενα· ζητεί μεγαλύτερη 
επαγρύπνηση και θέσπιση συστημάτων στήριξης για θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19·

40. ζητεί από τις αρχές να διασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή των προτύπων που θεσπίζει η 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), μεταξύ άλλων αυξάνοντας τον αριθμό των καλά εκπαιδευμένων 
και ευαισθητοποιημένων σε θέματα φύλου οργάνων της τάξης και δικαστών, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή διερεύνηση και η δίωξη των εγκλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας, και να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ άλλων και στον χώρο εργασίας·

41. εκφράζει την ανησυχία του για τα περιορισμένα αποτελέσματα των υφιστάμενων 
πολιτικών και προγραμμάτων που έχουν στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, την άσκηση και τη χάραξη πολιτικής και την 
αντιμετώπιση των ανεπαρκειών στις πολιτικές απασχόλησης και στις κοινωνικές 
πολιτικές· εκφράζει εν προκειμένω τη λύπη του για τη μείωση του αριθμού των 
γυναικών που έχουν εκλεγεί στη Βουλή, για την έλλειψη ισορροπημένης πολιτικής 
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εκπροσώπησης των φύλων στις εκλογές και στη νέα Skupština και στην κυβέρνηση· 
ζητεί να ληφθούν τα απαραίτητα νομικά και πολιτικά μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική·

42. υπενθυμίζει ότι, ενώ η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου ενέκρινε το ετήσιο σχέδιο 
δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προστασία ατόμων με αναπηρίες από 
διακρίσεις και για την προώθηση της ισότητας, η υλοποίησή του παραμένει το βασικό 
ζητούμενο· εκφράζει τη λύπη του διότι άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις και δυσκολίες στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη· τονίζει 
ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να βελτιωθεί για 
άτομα με αναπηρίες, εκτοπισμένους εσωτερικού και Ρομά·

43. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ και για το ότι το Μαυροβούνιο είναι η πρώτη 
χώρα στην περιοχή που εγκρίνει νόμο για τις ενώσεις μεταξύ προσώπων του ίδιου 
φύλου· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την εκπλήρωση όλων των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την επαρκή εφαρμογή του· τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η 
κατάσταση των τρανς και των μη δυϊκών ως προς το φύλο ατόμων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την χωρίς προβλήματα διεξαγωγή της Πορείας Υπερηφάνειας το 
2019· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν να βελτιώνουν το κλίμα 
κοινωνικής ένταξης και ανοχής και να συλλέγουν αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη 
ρητορική μίσους και τα εγκλήματα με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την 
ταυτότητα φύλου·

44. καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν τον ουσιαστικό διάλογο για την 
θρησκευτική ελευθερία με τους εκπροσώπους των θρησκευτικών δογμάτων και άλλους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες και σύμφωνα με το πνεύμα της γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της Βενετίας, της 24ης Ιουνίου 2019· καλεί τις γειτονικές χώρες να μην 
παρεμβαίνουν ούτε σε αυτό το ζήτημα, ούτε στις άλλες εσωτερικές υποθέσεις του 
Μαυροβουνίου·

45. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η νέα κυβέρνηση ενέκρινε τροποποιήσεις του νόμου 
για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων και του νομικού 
καθεστώτος των θρησκευτικών κοινοτήτων, με διαδικασία κατεπείγοντος και χωρίς 
δημόσια συζήτηση ή διάλογο με όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και χωρίς 
γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας· σημειώνει ότι ο Πρόεδρος έχει υπογράψει 
τον νόμο·

Συμφιλίωση, σχέσεις καλής γειτονίας και διεθνής συνεργασία

46. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για την προσήλωσή του υπέρ μιας περιφερειακής 
συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και για τον εποικοδομητικό ρόλο που 
διαδραματίζει στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή 
του σε πολυάριθμες περιφερειακές πρωτοβουλίες· υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή 
συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας συνδέονται με την προοπτική της ΕΕ για το 
Μαυροβούνιο·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό 
του συνοριακού σημείου μεταξύ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου και της 
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Δημοκρατίας της Σερβίας τον Μάιο του 2019 και προτρέπει το Μαυροβούνιο να 
συνεχίσει να αντιμετωπίζει, με εποικοδομητικό πνεύμα και όσο πιο εγκαίρως γίνεται 
στη διαδικασία προσχώρησης, οποιαδήποτε εκκρεμή διμερή ζητήματα με τους γείτονές 
του, συμπεριλαμβανομένων των ανεπίλυτων ζητημάτων οριοθέτησης των συνόρων με 
τη Σερβία και την Κροατία· σημειώνει ότι οι διμερείς σχέσεις με τη Σερβία έχουν 
σημαδευτεί από εντάσεις και επιμένει ότι όλες οι διμερείς διαφορές πρέπει να 
επιλύονται με ανοικτό και μη εριστικό διάλογο, με ταυτόχρονη αποφυγή κάθε μορφής 
ξένης παρέμβασης σε εσωτερικά ζητήματα·

48. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της κοινής περιφερειακής αγοράς που 
θα προετοιμάσει το έδαφος για την πλήρη προσχώρηση της χώρας στην ενιαία αγορά 
της ΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό εργαλείο για την αύξηση των δυνατοτήτων, της ελκυστικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής και μπορούν ιδίως να βοηθήσουν τις περιφερειακές 
οικονομίες στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκαμψης από την πανδημία·

49. εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για την 
αναζήτηση αγνοουμένων μεταξύ των κυβερνήσεων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και του 
Μαυροβουνίου ως ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας για τη διερεύνηση υποθέσεων 
αγνοουμένων· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τα 
εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στο Μαυροβούνιο και καλεί τις αρχές να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για τιμωρία των εγκληματιών πολέμου και για 
διαλεύκανση της τύχης των αγνοουμένων, καθώς και για υποστήριξη και ανάπτυξη του 
ιδρυθέντος Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης·

50. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την πρωτοβουλία για τη σύσταση περιφερειακής επιτροπής 
για τη στοιχειοθέτηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με τα εγκλήματα 
πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας (RECOM)· επαινεί τις κυβερνήσεις του 
Μαυροβουνίου για την προσήλωση με την οποία πληρούν τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων 
(RYCO) και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι το ότι το Μαυροβούνιο ασκεί σήμερα 
την εκ περιτροπής προεδρία του οργανισμού·

51. ζητεί από τις αρχές του Μαυροβουνίου να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις 
σχετικά με τη διαδοχή της πάλαι ποτέ Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας, ιδίως σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων·

52. επικροτεί την πλήρη ευθυγράμμιση του Μαυροβουνίου με την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ και την ενεργό συμμετοχή του σε αποστολές 
της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όπως η Ναυτική 
Δύναμη της ΕΕ στη Σομαλία (EU NAVFOR Somalia) – Επιχείρηση Atalanta και η 
εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ στο Μάλι, καθώς και σε άλλες διεθνείς αποστολές, 
όπως η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα, η 
ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ 
αποστολή Resolute Support στο Αφγανιστάν και η αποστολή του ΝΑΤΟ στο 
Κοσσυφοπέδιο (KFOR)·

53. εκφράζει την ανησυχία του για τους κυβερνητικούς διορισμούς στους τομείς της 
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ασφάλειας και των στρατιωτικών πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο να τεθεί εν 
αμφιβόλω η στρατηγική συμμαχία του Μαυροβουνίου με την ΕΕ και το NATO· 
υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της ένταξης του Μαυροβουνίου στο NATO και 
προτρέπει τις αρχές του Μαυροβουνίου να συνεργαστούν στο επίπεδο της 
ανθεκτικότητας έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων και στον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο τόσο με την ΕΕ όσο και με το NATO·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ την εταιρική σχέση και τον 
συντονισμό τους στα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να προσχωρήσουν ορισμένες 
βασικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να επιτευχθεί συμφιλίωση·

55. επικροτεί την πρόοδο και την ανανεωμένη προσήλωση που έχει να επιδείξει το 
Μαυροβούνιο στο πεδίο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και το προτρέπει να 
συνεχίσει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, 
διευρύνοντας περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες του σε θέματα προστασίας των 
συνόρων, επανεισδοχής και αυξάνοντας τις ικανότητες του να ασκεί ποινικές διώξεις 
κατά των δικτύων λαθραίας διακίνησης μεταναστών·

56. σημειώνει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων μεταξύ του Μαυροβουνίου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), η οποία θα επιτρέψει στον Frontex να 
συνδράμει το Μαυροβούνιο στη διαχείριση των συνόρων, στη διεξαγωγή κοινών 
επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος στα θαλάσσια 
σύνορα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων, 
της εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας·

57. παροτρύνει τις αρχές του Μαυροβουνίου να διατηρήσουν τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του διεθνούς δικαίου στο 
επίκεντρο των πολιτικών τους για τη μετανάστευση και τα σύνορα· ζητεί οι 
επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής (Frontex) στη 
επικράτεια του Μαυροβουνίου να λειτουργούν με αυτά τα ίδια πρότυπα·

Η οικονομία και η πανδημία της COVID-19

58. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο του Μαυροβουνίου στην προσπάθειά 
του να ενισχύσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού του τομέα και να επιφέρει 
απτές βελτιώσεις στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό, ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους, 
τους Ρομά, και τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση· παροτρύνει τις αρχές να βελτιώσουν τη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
όπως είναι εκείνα που σχετίζονται με το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση 
και την αμοιβή και με την παροχή οικονομικά προσιτής φροντίδας των παιδιών·

59. εκφράζει τον προβληματισμό του διότι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2021 δεν 
είχε κατατεθεί μέχρι τα τέλη του 2020 και ζητεί μια πιο διαφανή και εντός των 
χρονικών ορίων εθνική διαδικασία προϋπολογισμού·

60. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Μαυροβούνιο υλοποίησε τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις για να συμμορφωθεί με τις αρχές χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ και διότι το Συμβούλιο αφαίρεσε τη χώρα από τον κατάλογο μη συνεργάσιμων 
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περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας στις 18 Φεβρουαρίου 2020·

61. προτρέπει το Μαυροβούνιο να εντείνει τις προσπάθειές του για μια καλύτερη 
ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, με στόχο μια 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων όπως η «αναντιστοιχία δεξιοτήτων» 
και η «διαρροή εγκεφάλων» μεταξύ των νέων· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να 
καταβάλουν έντονες προσπάθειες για μια ανοικτή και διάφανη πολιτική ανθρώπινου 
δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, καθώς και για αυξημένες δημόσιες επενδύσεις 
βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης·

62. σημειώνει με ανησυχία τον αντίκτυπο που έχει η πανδημία της COVID-19 στην 
οικονομία του Μαυροβουνίου, καθώς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του σημείωσε 
πτώση κατά 14,3 % το 2020· καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει 
υπεύθυνη μακροοικονομική και δημοσιονομική πολιτική δεδομένου του υψηλού 
δημόσιου χρέους· προτρέπει τις αρχές να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τη βοήθεια της ΕΕ προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της υλοποίησης στοχευμένων μέτρων για να 
μετριαστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 
ευάλωτα άτομα· υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
μεταξύ των νέων·

63. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου για μείωση της 
ανεργίας, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά από την πανδημία COVID-19, ιδίως στον 
τομέα του τουρισμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος του Μαυροβουνίου, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης μείωσης 
του αριθμού των τουριστών·

64. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε ταχέως άμεση χρηματοδοτική 
και υλική ενίσχυση για τα Δυτικά Βαλκάνια για την αντιμετώπιση της έκτακτης 
υγειονομικής ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19 και για την 
επίσπευση της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της περιοχής· υπενθυμίζει ότι το 
Μαυροβούνιο έλαβε 53 εκατομμύρια EUR για επείγουσα προμήθεια ιατρικού 
εξοπλισμού και για συνδρομή στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
κρίση της νόσου COVID-19· υπενθυμίζει επίσης την απόφαση να χορηγηθεί 
μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ύψους έως 60 εκατομμυρίων EUR στο 
Μαυροβούνιο για να μπορέσει να περιορίσει τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας·

65. τονίζει το γεγονός ότι η πανδημία της COVID-19 έχει επιδράσει αρνητικά στην 
κοινωνία στο σύνολό της και ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες, τις μονογονεϊκές 
οικογένειες και τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρομά, οι Αιγύπτιοι, τα άτομα ΛΟΑΤΙ, τα 
άτομα με αναπηρίες και άλλες μειονότητες, και τούτο διότι επιδείνωσε τις ανισότητες 
και ενέτεινε τα υπάρχοντα προβλήματα· καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να λάβουν 
υπόψη τις ανάγκες αυτών των ομάδων όταν εκπονούν και εφαρμόζουν μέτρα 
κοινωνικοοικονομικής ανακούφισης από την πανδημία της COVID-19·

66. επικροτεί τα πεπραγμένα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ο οποίος 
διασφάλισε την απαραίτητη στήριξη σε ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας στον αγώνα κατά της COVID-19 στο Μαυροβούνιο·
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67. εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες διεργασίες απολύσεων διοικητών 
οργανισμών δημόσιας υγείας σε περίοδο κατά την οποία το Μαυροβούνιο πλήττεται 
σοβαρά από την πανδημία COVID-19, καθώς και για το νέο δάνειο ύψους 750 
εκατομμυρίων EUR που έλαβε η κυβέρνηση, χωρίς να ζητήσει την γνώμη της 
Skupština·

68. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους προς τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με το να τις βοηθήσουν να λάβουν εμβόλια κατά της 
νόσου COVID-19 και να συμπεριλάβουν το Μαυροβούνιο στις κοινές προμήθειες της 
ΕΕ για εμβολιασμούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβαν η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο για να βοηθήσουν το Μαυροβούνιο να προμηθευτεί 
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 μέσω της COVAX και με άλλα μέσα, όπως είναι ο 
συντονισμός των δωρεών από τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί περαιτέρω βοήθεια 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επαρκής ποσότητα εμβολίων κατά της νόσου COVID-
19 θα είναι διαθέσιμη στους ανθρώπους σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων το 
συντομότερο δυνατόν, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε χώρα σε 
σχέση με την πανδημία· πιστεύει ακράδαντα ότι οι εμβολιαστικές πολιτικές θα πρέπει 
να είναι αμιγώς ανθρωπιστικού χαρακτήρα και να μην εξυπηρετούν οποιαδήποτε 
γεωπολιτικά συμφέροντα·

69. παροτρύνει το Μαυροβούνιο να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 
οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια· αναγνωρίζει 
τη σημασία του σχεδίου στην στήριξη της βιώσιμης συνδεσιμότητας στις μεταφορές 
και στις υποδομές, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας και της χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης στην περιοχή, ενώ παράλληλα τονίζει ότι οποιαδήποτε 
επένδυση πρέπει να συνάδει με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους 
στόχους της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές·

70. σημειώνει την ισότιμη σημασία όλων των επενδυτικών στόχων του ΜΠΒ II· καλεί επ’ 
αυτού την Επιτροπή να διοχετεύσει ένα σημαντικό μερίδιο των κονδυλίων του ΜΠΒ ΙΙΙ 
στην εν εξελίξει δημοκρατική μετάβαση του Μαυροβουνίου, δεδομένων ιδίως των 
χρόνιων προβλημάτων που αφορούν το επενδυτικό κλίμα, την ικανότητα απορρόφησης 
και τα περιβαλλοντικά πρότυπα της χώρας·

Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

71. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει να επιδείξει το Μαυροβούνιο στο θέμα της 
διαφοροποίησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με προσανατολισμό στις 
ανανεώσιμες πηγές και της υπέρβασης του συνολικού στόχου του για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και των τομεακών στόχων του για την ηλεκτρική ενέργεια και τη 
θέρμανση και ψύξη, καθώς και την ενεργό συμμετοχή του στο θεματολόγιο 
συνδεσιμότητας των Δυτικών Βαλκανίων· καλεί το Μαυροβούνιο να θεσπίσει 
εξορθολογισμένους και απλοποιημένους κανόνες για τη διευκόλυνση της περαιτέρω 
ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τονίζει τη σημασία της στήριξης που 
παρέχει η ΕΕ στις προσπάθειες για στροφή προς πιο καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια·

72. επικροτεί την απόφαση του Μαυροβουνίου να διακόψει τη χρηματοδοτική στήριξη για 
μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς που δεν πληρούν τα κατάλληλα περιβαλλοντικά 
πρότυπα· λαμβάνει υπό σημείωση τη βραδεία πρόοδο και τις καθυστερήσεις ως προς το 
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κλείσιμο του θερμοηλεκτρικού σταθμού Pljevlja και καλεί το Μαυροβούνιο να 
συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση με τους κανόνες της οδηγίας για τις μεγάλες 
εγκαταστάσεις καύσης4·

73. αναγνωρίζει τα μέτρα που έχει λάβει το Μαυροβούνιο για τη δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού συστήματος εγγυήσεων προέλευσης, προκειμένου να διασφαλίσει τη 
συμβατότητα με το τυποποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα ενεργειακών πιστοποιητικών· 
σημειώνει το προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και καλεί το Μαυροβούνιο να μεταφέρει τον κανονισμό REMIT5 
χωρίς χρονοτριβή και να μεταφέρει κωδικούς δικτύου σε εθνικούς κωδικούς δικτύου· 
καλεί το Μαυροβούνιο να αυξήσει το σημερινό χαμηλό επίπεδο διαζωνικών 
ικανοτήτων που τίθενται στη διάθεση όσων συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ· συγχαίρει το Μαυροβούνιο διότι 
πρωτοστατεί στη δημιουργία ενός μηχανισμού τιμολόγησης άνθρακα και εμπορίας 
εκπομπών στην περιοχή·  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πλήρη συμμόρφωση 
που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων6 και ζητεί 
να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης 
ανάγκης·

74. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την περαιτέρω 
ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας του Μαυροβουνίου για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή, του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, με το κεκτημένο 
της ΕΕ, και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση του 
εγγράφου το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας· συγχαίρει το Μαυροβούνιο για την προστασία 
του ποταμού Zeta ως φυσικού πάρκου· καλεί τις αρχές να λάβουν επειγόντως μέτρα για 
την καλύτερη διασφάλιση των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών που 
μπορεί να χαρακτηριστούν Natura 2000, όπως η αλυκή Ulcinj, η λίμνη Skadar, ο 
ποταμός Tara και άλλων· καλεί το Μαυροβούνιο να βελτιώσει τη διαχείριση 
αποβλήτων και να αντιμετωπίσει το ζήτημα της παράνομης διάθεσης αποβλήτων· καλεί 
τις αρχές να συμπεριλάβουν τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών στην 
εφαρμογή των πολιτικών για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια στη χώρα·

75. υπενθυμίζει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματός του, το 
Μαυροβούνιο είναι οικολογικό κράτος· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία στη Sinjajevina 
πεδίων στρατιωτικής εκπαίδευσης και δοκιμής όπλων σε προστατευόμενες από την 
UNESCO περιοχές πρέπει να πληροί τις αρχές της UNESCO για την 
κοινωνικοπολιτισμική και οικολογική βιωσιμότητα· σημειώνει ότι η ανάπτυξη 
επιπρόσθετων υδροηλεκτρικών και τουριστικών ικανοτήτων, ιδίως σε προστατευόμενες 
περιοχές, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας της 

4 Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον 
περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων, ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1.

5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.

6 Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία 
τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 88.
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ΕΕ· καλεί τις αρχές να αξιολογήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής 
του αυτοκινητοδρόμου κατά μήκος του ποταμού Tara και να προστατεύσουν καλύτερα 
τις πλέον πολύτιμες περιοχές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη διεξαγωγή 
διεξοδικών και ολοκληρωμένων εκ των προτέρων εκτιμήσεων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων των έργων υποδομών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

76. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του Πράσινου Θεματολογίου στα 
Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη μετάβαση προς μια 
βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα· ζητεί το Μαυροβούνιο να συνεχίσει 
να θεσπίζει και να εφαρμόζει τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις για την επίτευξη των 
συμφωνημένων κοινών στόχων σχετικά με τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό

77. καλεί το Μαυροβούνιο, τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα σε ποσοστό κάλυψης από δάση, να 
βελτιώσει τη διαχείριση των δασών της και δη μέσω της κατανομής περισσότερων 
πόρων σε αυτά και της ενεργής καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας· σημειώνει 
ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, περίπου εκατό χιλιάδες κυβικά μέτρα 
απορριμμάτων ξύλου παράγονται στο Μαυροβούνιο κάθε χρόνο, τα οποία μπορούν 
πολύ εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν· ζητεί από τις αρχές να ανακαλύψουν τρόπους 
προώθησης μοντέλων κυκλικής οικονομίας σε αυτόν και σε άλλους τομείς της 
οικονομία·

78. καλεί τις αρχές του Μαυροβουνίου να διασφαλίσουν το δικαίωμα πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες σε σχέση με έργα υποδομής, σύμφωνα με το Σύνταγμα 
της χώρας και τη Σύμβαση του Aarhus, την οποία επικύρωσε το Μαυροβούνιο το 2009·

°

° °

79. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο, την 
Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.
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