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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapporti tal-Kummissjoni 2019-2020 dwar il-Montenegro
(2019/2173(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA) bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-
Montenegro, min-naħa l-oħra, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 2010,

– wara li kkunsidra l-applikazzjoni tal-Montenegro għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea 
tal-15 ta' Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2010 dwar l-
applikazzjoni tal-Montenegro biex jissieħeb fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0670), id-
deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tas-16 u s-17ta' Diċembru 2010 biex jingħata status ta' 
pajjiż kandidat lill-Montenegro u d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tad-
29 ta' Ġunju 2012 biex jinfetħu n-negozjati ta' adeżjoni mal-Montenegro,

– wara li kkunsidra l-adeżjoni tal-Montenegro man-NATO fil-5 ta' Ġunju 2017,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew 
f'Salonka fid-19 u l-20 ta' Ġunju 2003,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' Sofija tas-summit UE-Balkani tal-Punent tas-
17 ta' Mejju 2018 u l-aġenda ta' prijoritajiet ta' Sofija annessa magħha,

– wara li kkunsidra l-Proċess ta' Berlin varat fit-28 ta' Awwissu 2014,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 2018 dwar ir-Rapport tal-
Kummissjoni tal-2018 dwar il-Montenegro1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet adottati fit-18-il laqgħa tal-
Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro li saret 
f'Podgorica fil-25 u s-26 ta' Frar 2020,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Frar 2020 bit-titolu "It-
titjib tal-proċess tal-adeżjoni – Perspettiva kredibbli tal-UE għall-Balkani tal-Punent" 
(COM(2020)0057),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Mejju 2019 bit-titolu 
"Komunikazzjoni dwar il-Politika tat-Tkabbir tal-UE 2019" (COM(2019)0260), 
akkumpanjata mid-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bit-titolu 
"Montenegro 2019 Report" (Rapport 2019 dwar il-Montenegro) (SWD(2019)0217),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2020 bit-titolu 

1 ĠU C 363, 28.10.2020, p. 127.
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"Komunikazzjoni tal-2020 dwar il-politika tat-tkabbir tal-UE" (COM(2020)0660), 
akkumpanjata mid-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bit-titolu 
"Montenegro 2020 Report" (Rapport 2020 dwar il-Montenegro) (SWD(2019)0353),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2020 bit-titolu 
"Pjan Ekonomiku u ta' Investiment għall-Balkani tal-Punent" (COM(2020)0641),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, tat-8 ta' April 2020, 
bit-titolu "Komunikazzjoni dwar ir-rispons globali tal-UE għall-COVID-19" 
(JOIN(2020)0011),

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' April 2020 dwar il-
Programm ta' Riforma Ekonomika tal-Montenegro 2020-2022 (SWD(2020)0066) u l-
konklużjonijiet konġunti tad-Djalogu Ekonomiku u Finanzjarju bejn l-UE u l-Balkani 
tal-Punent u t-Turkija, adottati mill-Kunsill fid-19 ta' Mejju 2020,

– wara li kkunsidra l-ħames laqgħa tal-Konferenza mal-Montenegro dwar l-Adeżjoni fil-
livell tad-Deputati tat-30 ta' Ġunju 2020 fi Brussell, li fiha nfetħu n-negozjati dwar l-
aħħar kapitolu taħt eżami analitiku, il-Kapitolu 8 "Politika tal-kompetizzjoni",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-pajjiż,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-konstatazzjonijiet preliminari u tal-konklużjonijiet, 
maħruġa fil-31 ta' Awwissu 2020, tal-missjoni internazzjonali ta' osservazzjoni elettorali 
tal-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-
OSKE, dwar l-elezzjonijiet parlamentari tat-30 ta' Awwissu 2020 fil-Montenegro,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2020 lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà fil-Balkani tal-Punent, wara s-
Summit 20202,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew – is-Summit tal-
Kelliema tal-Balkani tal-Punent tat-28 ta' Jannar 2020, konvokat mill-President tal-
Parlament Ewropew mal-mexxejja tal-parlamenti tal-Balkani tal-Punent,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Zagreb miftiehma waqt is-summit UE-Balkani tal-
Punent li sar permezz ta' vidjokonferenza fis-6 ta' Mejju 2020,

– wara li kkunsidra s-summit UE-Balkani tal-Punent fil-qafas tal-Proċess ta' Berlin tal-
10 ta' Novembru 2020,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tagħha,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi kull pajjiż tat-tkabbir huwa valutat individwalment fuq il-merti tiegħu stess, u huma 

2 Testi adottati, P9_TA(2020)0168.



PR\1224359MT.docx 5/9 PE647.077v02-00

MT

r-rapidità u l-kwalità tar-riformi li jiddeterminaw il-kalendarju tal-adeżjoni;

B. billi d-demokrazija u l-istat tad-dritt huma valuri fundamentali li fuqhom hija msejsa l-
UE u jinsabu fil-qalba tal-proċess tat-tkabbir u tal-proċess ta' stabbilizzazzjoni u 
assoċjazzjoni; billi r-riformi huma meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi li jibqgħu 
f'dawn l-oqsma;

C. billi attwalment il-Montenegro huwa dak li għamel l-aktar progress fil-proċess tan-
negozjati tiegħu, billi fetaħ it-33 kapitolu kollha taħt eżami analitiku tal-acquis tal-UE u 
għalaq provviżorjament in-negozjati dwar tlieta;

D. billi l-Montenegro baqa' jikseb riżultati tajbin f'termini ta' implimentazzjoni tal-obbligi 
tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA);

E. billi l-elezzjonijiet parlamentari tat-30 ta' Awwissu 2020 wasslu għall-ewwel 
tranżizzjoni ta' poter f'kuntest demokratiku fil-pajjiż;

G. billi l-Montenegro jibbenefika minn assistenza ta' qabel l-adeżjoni fl-ambitu tal-
Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA);

H. billi l-UE qablet dwar ir-riallokazzjoni ta' EUR 374 miljun mill-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni biex tgħin ittaffi l-impatt soċjoekonomiku tal-COVID-
19 fir-reġjun;

Impenn għat-tkabbir

1. Jilqa' pożittivament l-impenn kontinwu min-naħa tal-Montenegro fil-proċess ta' 
integrazzjoni fl-UE u fil-progress ġenerali tiegħu; 

2. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ftuħ tal-Kapitolu 8 (Politika tal-kompetizzjoni) kif ukoll id-
deċiżjoni tal-Montenegro li jaċċetta l-prinċipji tar-reviżjoni tal-metodoloġija tat-tkabbir; 
jitlob, b'mod partikolari, li jiġu sodisfatti l-parametri intermedji ta' riferiment għall-
Kapitoli 23 u 24, li se jkunu t-tappa importanti li jmiss; ifakkar li huma tlieta biss il-
kapitoli li ngħalqu provviżorjament minn mindu nfetaħ l-ewwel kapitolu 
f'Diċembru 2012, u jinkoraġġixxi li tingħata enfasi ċara lill-ħidma biex jiġu indirizzati l-
parametri ta' riferiment għall-għeluq fil-kapitoli kollha l-oħra;

3. Josserva li l-elezzjonijiet tat-30 ta' Awwissu 2020 wasslu għall-ewwel tranżizzjoni ta' 
poter minn mindu l-pajjiż kiseb l-indipendenza, fir-rispett sħiħ tal-istandards 
demokratiċi u tal-kostituzzjoni tal-Montenegro;

4. Japprezza l-fatt li fl-ewwel ġurnata ta' xogħol tiegħu, il-Gvern Montenegrin li kien għadu 
kemm ġie ffurmat kellu skambju ta' fehmiet mal-Membri tal-Parlament Ewropew u ma' 
uffiċjali tal-UE; jinkoraġġixxi lill-Gvern il-ġdid juża l-mandat tiegħu biex jaċċelera r-
riformi relatati mal-UE kif ukoll in-negozjati ta' adeżjoni;

5. Jisħaq fuq il-bżonn ta' koabitazzjoni kostruttiva u ta' kooperazzjoni bejn il-President u l-
Gvern il-ġdid, bil-għan li jitqawwa l-progress tal-Montenegro fi triqtu lejn l-UE;

6. Jilqa' b'sodisfazzjon l-istħarriġiet tal-opinjoni pubblika reċenti, li juru li 75 % taċ-
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ċittadini huma favur l-adeżjoni tal-Montenegro mal-UE, li huwa messaġġ ċar lill-Gvern 
il-ġdid li n-nies iridu riformi bbażati fuq il-valuri Ewropej;

7. Ifaħħar il-progress li għamel il-Montenegro f'diversi setturi tan-negozjati ta' adeżjoni, 
fosthom il-kooperazzjoni internazzjonali tal-pulizija u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin; jistieden lill-awtoritajiet jaċċeleraw ir-riformi politiċi u ekonomiċi, b'mod 
partikolari dawk marbuta mal-istat tad-dritt, mal-ġudikatura, mal-libertà tal-mezzi ta' 
informazzjoni u mal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li fihom għandu jsir progress 
sinifikanti ulterjuri;

8. Jappella għall-parteċipazzjoni attiva u għall-inklużjoni xierqa tal-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa;

Demokrazija u stat tad-dritt

9. Jieħu nota tal-konstatazzjonijiet u tal-konklużjonijiet tal-osservaturi internazzjonali tal-
ODIHR tal-OSKE, u jistieden lill-awtoritajiet jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet 
tagħhom bis-sħiħ; jilqa' pożittivament l-adozzjoni, min-naħa tal-Gvern, ta' deċiżjoni 
dwar il-ħolqien tal-Kunsill għall-Kontroll tar-Reġistru Elettorali;

10. Jitlob lill-forzi politiċi fil-Parlament (Skupština) tal-Montenegro li għadu kemm ġie 
elett jidħlu fi djalogu kostruttiv, sinifikattiv u inklużiv mal-Parlament, inkwantu dan 
huwa ċ-ċavetta għal demokrazija parlamentari ta' suċċess;

11. Jilqa' favorevolment l-ewwel ħatriet fid-Delegazzjoni tal-Montenegro fil-Kumitat 
Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro; jitlob il-
finalizzazzjoni tal-proċess u tal-ħatra tal-membri tal-oppożizzjoni mill-aktar fis 
possibbli;

12. Itenni l-importanza li titħaffef il-ħidma dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni 
għall-Kapitoli 23 u 24 u ta' dokumenti strateġiċi oħra relatati mal-istat tad-dritt, b'mod 
partikolari permezz ta' djalogu effikaċi bejn il-partiti mmirat biex jiżgura l-maġġoranza 
kwalifikata meħtieġa għall-ħatriet importanti fil-ġudikatura u fl-awtorità ta' 
prosekuzzjoni;

13. Jiddispjaċih bil-progress limitat fil-ġudikatura, u jistieden lill-awtoritajiet Montenegrini 
jindirizzaw b'urġenza l-isfidi li fadal fir-rigward tal-indipendenza, tal-professjonalità, 
tal-effiċjenza u tar-responsabbiltà tal-ġudikatura bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet 
ifformulati mill-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni (GRECO);

14. Jesprimi tħassib kbir dwar l-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni li ta l-Kunsill 
Ġudizzjarju, li tiġġustifika l-ħatra illeġittima mill-ġdid tal-presidenti tal-qrati għal aktar 
minn żewġ mandati;

15. Jilqa' pożittivament il-fatt li sar xi progress fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-kapaċità aħjar u tal-professjonalità tal-pulizija; 
jissottolinja l-fatt li għad hemm nuqqasijiet sistemiċi fis-sistema tal-ġustizzja kriminali 
u jeħtieġ li jiġu indirizzati bi prijorità;

16. Jinsab imħasseb bis-serjetà dwar il-progress limitat li sar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, 
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u jistieden lill-istituzzjonijiet responsabbli jtejbu r-riżultati tal-pajjiż fil-konfiska tal-assi 
kriminali, fil-prosekuzzjonijiet u fil-kundanni finali;

17. Itenni l-bżonn ta' risposta soda mill-ġustizzja kriminali lill-korruzzjoni fil-livelli għoljin; 
ifakkar fil-bżonn ta' risposta effikaċi lill-allegat abbuż tar-riżorsi tal-Istat għall-partiti 
politiċi u lill-finanzjament illegali tal-partiti politiċi;

18. Jilqa' pożittivament l-isforzi biex tiġi implimentata r-riforma tal-amministrazzjoni 
pubblika kif ukoll ir-riżultati li diġà nkisbu; jinsab imħasseb bil-konstatazzjonijiet skont 
liema t-tesserament f'partit għadu jinfluwenza l-impjieg fis-settur pubbliku 
Montenegrin; jistieden lill-awtoritajiet Montenegrini jkomplu l-isforzi tagħhom biex 
joħolqu amministrazzjoni pubblika effiċjenti u jżommu għarfien espert, b'mod 
partikolari dwar il-proċess ta' adeżjoni mal-UE;

19. Jinnota ċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tal-abitazzjonijiet imminenti, u jistieden lill-
istituzzjonijiet responsabbli minnu jagħmluh skont l-istandards Ewropej u r-
rakkomandazzjonijiet internazzjonali;

Rispett tal-libertajiet fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem

20. Jiddeplora l-istat tal-libertà ta' espressjoni u tal-libertà tal-mezzi ta' informazzjoni, settur 
li fih ħames rapporti konsekuttivi tal-Kummissjoni osservaw li ma sar "l-ebda 
progress"; jikkundanna bil-qawwa t-tipi kollha ta' attakki fuq l-mezzi ta' informazzjoni u 
l-intimidazzjoni fil-konfront tal-ġurnalisti, u jitlob li ssir investigazzjoni urġenti u 
effikaċi ta' dawn il-każijiet; iħeġġeġ lill-Montenegro joffri kundizzjonijiet favorevoli 
għall-eżerċizzju effettiv tal-libertà ta' espressjoni, li hija wieħed mill-valuri 
fundamentali tal-UE kif ukoll element kruċjali tal-proċess ta' adeżjoni tal-Montenegro 
mal-UE;

21. Jissottolinja li l-litteriżmu medjatiku u l-libertà tal-mezzi ta' informazzjoni huma 
fundamentali għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni 
Ewropea mal-Montenegro fl-indirizzar tad-diżinformazzjoni kif ukoll tat-theddid 
informatiku u ibridu;

22. Jikkundanna bil-qawwa l-attakki verbali u fiżiċi u l-intimidazzjonijiet fil-konfront tal-
minoranzi nazzjonali, speċjalment fi Pljevlja wara l-elezzjonijiet parlamentari ta' 
Awwissu 2020;

23. Jieħu nota tal-Liġi dwar il-Protezzjoni kontra l-Vjolenza Domestika, u jitlob li tiġi 
implimentata bir-reqqa peress li l-vjolenza sessista, dik domestika u dik fuq it-tfal 
għadhom kwistjoni li tqajjem tħassib serju;

24. Jilqa' b'sodisfazzjon il-progress f'dik li hi l-protezzjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBTI u 
l-adozzjoni tal-liġi dwar l-unjoni omosesswali;

25. Jistieden lill-awtoritajiet Montenegrini jsibu soluzzjoni reċiprokament aċċettabbli għal-
liġi dwar il-libertà ta' reliġjon bis-saħħa ta' djalogu sinċier mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti u bi qbil mal-opinjoni tal-24 ta' Ġunju 2019 tal-Kummissjoni ta' Venezja;

Rikonċiljazzjoni, relazzjonijiet ta' bon viċinat u kooperazzjoni internazzjonali
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26. Ifaħħar lill-Montenegro għall-impenn tiegħu favur il-kooperazzjoni reġjonali inklużiva, 
u għar-rwol kostruttiv li żvolġa fir-reġjun tal-Balkani tal-Punent, u jilqa' pożittivament 
il-parteċipazzjoni attiva tiegħu f'bosta inizjattivi reġjonali;

27. Ifaħħar l-allinjament totali tal-Montenegro mal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-
UE u l-parteċipazzjoni attiva tiegħu fil-missjonijiet ċivili fl-ambitu tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK);

28. Ifaħħar il-progress li għamel il-Montenegro fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali 
tal-pulizija u l-impenn imġedded f'tali qasam, u jinkoraġġih ikompli l-isforzi tiegħu biex 
ilaħħaq mal-pressjoni migratorja, billi jkompli jiżviluppa l-kooperazzjoni 
internazzjonali tiegħu dwar ir-riammissjoni u jżid il-kapaċità tiegħu biex jieħu azzjoni 
legali kontra x-xbieki tal-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' migranti;

L-ekonomija u l-pandemija tal-COVID-19

29. Jilqa' pożittivament il-progress li għamel il-Montenegro fit-tisħiħ tal-istabbiltà tas-settur 
finanzjarju tiegħu kif ukoll fl-implimentazzjoni ta' miżuri konkreti ta' titjib tal-
kundizzjoni tas-suq tax-xogħol;

30. Jinkoraġġixxi lill-Montenegro jintensifika l-ħidma f'dak li hu l-allinjament aħjar bejn is-
sistema edukattiva u s-suq tax-xogħol biex jindirizza b'mod aktar effikaċi l-fenomeni 
tal-ispariġġ fil-ħiliet u tal-eżodu tal-imħuħ fost iż-żgħażagħ;

31. Josserva bi tħassib l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-ekonomija tal-
Montenegro; jistieden lill-Gvern ikompli b'politika makroekonomika responsabbli u 
b'politika fiskali bid-dawl tad-dejn pubbliku għoli; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet 
jisfruttaw bl-aħjar mod l-assistenza tal-UE biex itaffu l-impatt tal-kriżi;

32. Itenni l-fatt li l-Unjoni Ewropea mobilizzat f'qasir żmien appoġġ sostanzjali favur il-
Balkani tal-Punent biex jindirizzaw l-emerġenza sanitarja dovuta għall-pandemija tal-
COVID-19 u l-irkupru soċjoekonomiku tar-reġjun;

33. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinkludu lill-Montenegro fl-akkwist konġunt 
tal-UE tal-vaċċini u jallokaw ammont suffiċjenti ta' vaċċini kontra l-COVID-19 liċ-
ċittadini tal-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent;

34. Jinkoraġġixxi lill-Montenegro jisfrutta bl-aħjar mod il-Pjan Ekonomiku u ta' 
Investiment għall-Balkani tal-Punent tal-Kummissjoni; jirrikonoxxi l-importanza tiegħu 
fl-appoġġ favur il-konnettività sostenibbli, il-kapital uman, il-kompetittività u t-tkabbir 
inklużiv fir-reġjun;

Ambjent, enerġija u trasport

35. Jilqa' pożittivament il-progress tal-Montenegro fid-diversifikazzjoni tal-produzzjoni tal-
elettriku tiegħu favur sorsi rinnovabbli, kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva tiegħu fl-
Aġenda tal-Konnettività tal-Balkani tal-Punent;

36. Jilqa' b'sodisfazzjon l-iżviluppi pożittivi fl-allinjament ulterjuri mal-acquis tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Montenegro fil-qasam ambjentali u tat-tibdil fil-klima; 
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jistieden lill-awtoritajiet jieħdu miżuri urġenti biex jissalvagwardjaw aħjar iż-żoni 
protetti u s-siti potenzjali ta' Natura 2000;

°

° °

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà kif ukoll lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Montenegro.


