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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019–2020
(2019/2173(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej 
strony, który wszedł w życie w dniu 1 maja 2010 r.,

– uwzględniając wniosek Czarnogóry o członkostwo w Unii Europejskiej złożony w dniu 
15 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając opinię Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wniosku Czarnogóry 
o członkostwo w Unii Europejskiej (COM(2010)0670), decyzję Rady Europejskiej z 
posiedzenia w dniach 16–17 grudnia 2010 r. o przyznaniu Czarnogórze statusu kraju 
kandydującego oraz decyzję Rady Europejskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o otwarciu 
negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą,

– uwzględniając przystąpienie Czarnogóry do NATO w dniu 5 czerwca 2017 r.,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w 
dniach 19–20 czerwca 2003 r.,

– uwzględniając Deklarację z Sofii ze szczytu UE – Bałkany Zachodnie z dnia 17 maja 
2018 r. i załączony do niej Program działań priorytetowych z Sofii,

– uwzględniając proces berliński zapoczątkowany w dniu 28 sierpnia 2014 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdania 
Komisji za rok 2018 dotyczącego Czarnogóry1,

– uwzględniając deklarację oraz zalecenia przyjęte na 18. posiedzeniu Parlamentarnego 
Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra, które odbyło się w Podgoricy 
w dniach 25–26 lutego 2020 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2020 r. pt. „Usprawnienie procesu 
akcesyjnego – wiarygodna perspektywa członkostwa w UE dla państw regionu 
Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0057),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2019 r. pt. „Komunikat w sprawie 
polityki rozszerzenia UE w 2019 r.” (COM(2019)0260) oraz towarzyszący mu 
dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące 
Czarnogóry” (SWD(2019)0217),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2020 r. pt. „Komunikat z 

1 Dz.U. C 363 z 28.10.2020, s. 127.
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2020 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE” (COM(2020)0660) oraz towarzyszący mu 
dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2020 dotyczące 
Czarnogóry” (SWD(2020)0353),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2020 r. pt. „Plan gospodarczo-
inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich” (COM(2020)0641),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 8 kwietnia 2020 r. pt. „Komunikat w 
sprawie światowej reakcji UE na COVID-19” (JOIN(2020) 0011),

– uwzględniając przeprowadzoną przez Komisję ocenę programu reform gospodarczych 
Czarnogóry (na lata 2020–2022) z dnia 21 kwietnia 2020 r. (SWD(2020)0066) i 
wspólne wnioski z dialogu gospodarczo-finansowego miedzy UE a Bałkanami 
Zachodnimi oraz Turcją przyjęte przez Radę w dniu 19 maja 2020 r.;

– uwzględniając 5. posiedzenie konferencji akcesyjnej z Czarnogórą na szczeblu 
wiceministrów w dniu 30 czerwca 2020 r. w Brukseli, podczas którego nastąpiło 
otwarcie negocjacji w sprawie ostatniego rozdziału poddanego przeglądowi: rozdziału 8 
– Polityka konkurencji,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie tego kraju,

– uwzględniając oświadczenie dotyczące wstępnych ustaleń i wniosków 
międzynarodowej misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Czarnogórze w dniu 
30 sierpnia 2020 r. przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 
(ODIHR) OBWE, wydane w dniu 31 sierpnia 2020 r.,

– uwzględniając swoje zalecenie z dnia 19 czerwca 2020 r. dla Rady, Komisji i 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich po szczycie 
w 2020 r.2,

– uwzględniając wspólną deklarację ze szczytu Parlamentu Europejskiego i 
przewodniczących parlamentów krajów Bałkanów Zachodnich, który został zwołany w 
dniu 28 stycznia 2020 r. przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i w którym 
uczestniczyły organy kierownicze parlamentów krajów Bałkanów Zachodnich,

– uwzględniając deklarację z Zagrzebia, przyjętą na szczycie UE – Bałkany Zachodnie, 
który odbył się w trybie wideokonferencji w dniu 6 maja 2020 r.,

– uwzględniając szczyt UE – Bałkany Zachodnie, który odbył się w ramach procesu 
berlińskiego w dniu 10 listopada 2020 r.,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2021),

2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0168.
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A. mając na uwadze, że każdy kraj objęty procesem rozszerzenia jest oceniany odrębnie na 
podstawie indywidualnych osiągnięć, a o harmonogramie przystąpienia decyduje tempo 
i jakość reform;

B. mając na uwadze, że demokracja i praworządność są podstawowymi wartościami, na 
których opiera się UE, oraz centralnym elementem zarówno procesu rozszerzenia, jak i 
procesu stabilizacji i stowarzyszenia; mając na uwadze, że reformy są niezbędne, by 
zająć się wyzwaniami, które wciąż istnieją w tych obszarach;

C. mając na uwadze, że Czarnogóra znajduje się obecnie na najbardziej zaawansowanym 
etapie procesu negocjacji, otworzywszy negocjacje w sprawie wszystkich 33 
poddawanych przeglądowi rozdziałów dotyczących dorobku prawnego UE i 
zamknąwszy wstępnie negocjacje dotyczące trzech rozdziałów;

D. mając na uwadze, że Czarnogóra wciąż odnotowuje osiągnięcia w realizacji zobowiązań 
wynikających z układu o stabilizacji i stowarzyszeniu;

E. mając na uwadze, że wybory parlamentarne, które odbyły się w dniu 30 sierpnia 
2020 r., doprowadziły do pierwszego w tym kraju przekazania władzy w warunkach 
demokracji;

G. mając na uwadze, że Czarnogóra korzysta z pomocy przedakcesyjnej w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA);

H. mając na uwadze, że UE zgodziła się na ponowny przydział 374 mln EUR z 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, by pomóc w łagodzeniu społeczno-
gospodarczych skutków pandemii COVID-19 w regionie;

Zaangażowanie na rzecz rozszerzenia

1. z zadowoleniem przyjmuje nieustanne zaangażowanie Czarnogóry w proces integracji z 
UE i osiągnięte przez nią ogólne postępy; 

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie rozdziału 8 (Polityka konkurencji) oraz decyzję 
Czarnogóry o przyjęciu zasad zmienionej metodyki rozszerzenia; apeluje 
w szczególności o spełnienie kryteriów pośrednich dla rozdziałów 23 i 24, co będzie 
kolejnym kluczowym etapem; przypomina, że od otwarcia pierwszego rozdziału w 
grudniu 2012 r. tymczasowo zamknięto tylko trzy rozdziały, i zachęca do wyraźnego 
skupienia się na pracy nad osiągnięciem kryteriów zamknięcia we wszystkich 
pozostałych rozdziałach;

3. zauważa, że wybory, które odbyły się w dniu 30 sierpnia 2020 r., doprowadziły do 
pierwszego przekazania władzy od czasu uzyskania przez kraj niepodległości, przy 
pełnym poszanowaniu standardów demokratycznych i konstytucji Czarnogóry;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w pierwszym dniu swojej pracy nowo utworzony rząd 
Czarnogóry przeprowadził wymianę poglądów z posłami do Parlamentu Europejskiego i 
urzędnikami UE; zachęca nowy rząd do wykorzystania swojego mandatu w celu 
przyspieszenia reform związanych z UE i negocjacji akcesyjnych;
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5. podkreśla potrzebę opartej na współpracy i konstruktywnej kohabitacji między 
prezydentem a nowym rządem w celu zwiększenia postępów na drodze Czarnogóry do 
UE;

6. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie badania opinii publicznej, które pokazują, że 75 % 
obywateli popiera przystąpienie Czarnogóry do UE, co jest wyraźnym sygnałem dla 
nowego rządu, że społeczeństwo chce reform opartych na wartościach europejskich;

7. pochwala postępy poczynione przez Czarnogórę w kilku obszarach negocjacji 
akcesyjnych, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej i walki z 
handlem ludźmi;  wzywa władze do przyspieszenia reform politycznych i 
gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie praworządności, sądownictwa, wolności 
mediów i walki z korupcją, gdzie należy poczynić dalsze znaczące postępy;

8. apeluje o czynne zaangażowanie i odpowiednie włączenie krajów Bałkanów 
Zachodnich do konferencji w sprawie przyszłości Europy;

Demokracja i praworządność

9. przyjmuje do wiadomości ustalenia i wnioski międzynarodowych obserwatorów z 
ODIHR OBWE i wzywa władze do pełnego zastosowania się do ich zaleceń; z 
zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez rząd decyzji w sprawie ustanowienia Rady ds. 
Kontroli Spisu Wyborców;

10. wzywa wszystkie siły polityczne w nowo wybranym parlamencie (Skupština) 
Czarnogóry do zaangażowania się w konstruktywny, znaczący i pluralistyczny dialog w 
parlamencie, ponieważ jest to klucz do udanej demokracji parlamentarnej;

11. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze nominacje do czarnogórskiej Delegacji do 
Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra; wzywa do 
jak najszybszego zakończenia tego procesu i mianowania członków opozycji;

12. ponownie podkreśla znaczenie przyspieszenia prac nad wdrożeniem planów działania 
dotyczących rozdziałów 23 i 24 oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących 
praworządności, w szczególności poprzez skuteczny dialog międzypartyjny mający na 
celu zapewnienie wymaganej większości kwalifikowanej przy obsadzaniu kluczowych 
stanowisk sędziowskich i prokuratorskich;

13. wyraża ubolewanie z powodu ograniczonych postępów w dziedzinie sądownictwa i 
wzywa władze Czarnogóry do pilnego zajęcia się pozostającymi wyzwaniami 
dotyczącymi niezależności, profesjonalizmu, skuteczności i rozliczalności sądownictwa 
zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Grupę Państw przeciwko Korupcji (GRECO);

14. wyraża głębokie zaniepokojenie dokonaną przez Radę Sądownictwa wykładnią 
konstytucji, która przyzwala na bezprawne ponowne mianowanie prezesów sądów na 
więcej niż dwie kadencje;

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poczyniono pewne postępy w walce z 
przestępczością zorganizowaną, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności i 
profesjonalizmu policji; podkreśla, że nadal istnieją systemowe braki w systemie 
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sądownictwa karnego, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności;

16. jest poważnie zaniepokojony ograniczonymi postępami w walce z korupcją i wzywa 
odpowiedzialne instytucje do poprawy wyników kraju w zakresie konfiskaty mienia 
pochodzącego z działalności przestępczej, ścigania i wydawania wyroków skazujących;

17. ponownie podkreśla potrzebę zdecydowanej reakcji wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych na korupcję na wysokim szczeblu; przypomina o potrzebie 
skutecznej reakcji na domniemane nadużywanie zasobów państwowych na rzecz partii 
politycznych oraz nielegalne finansowanie partii politycznych;

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz wdrożenia reformy administracji publicznej 
oraz osiągnięte już rezultaty; jest zaniepokojony ustaleniami, zgodnie z którymi 
przynależność partyjna nadal wpływa na zatrudnienie w sektorze publicznym w 
Czarnogórze; wzywa władze Czarnogóry do kontynuowania starań na rzecz stworzenia 
sprawnie działającej administracji publicznej i zatrzymania wiedzy fachowej, w 
szczególności w zakresie procesu przystąpienia do UE;

19. odnotowuje zbliżający się spis ludności i mieszkań w Czarnogórze oraz wzywa 
odpowiedzialne instytucje do przeprowadzenia go zgodnie z europejskimi standardami i 
międzynarodowymi zaleceniami;

Poszanowanie podstawowych wolności i praw człowieka

20. ubolewa nad stanem wolności wypowiedzi i wolności mediów, w której to dziedzinie w 
pięciu kolejnych sprawozdaniach Komisji odnotowano „brak postępów”; stanowczo 
potępia wszelkiego rodzaju ataki na media i zastraszanie dziennikarzy oraz wzywa do 
pilnego i skutecznego zbadania tych przypadków; wzywa Czarnogórę do zapewnienia 
warunków sprzyjających skutecznemu korzystaniu z wolności wypowiedzi, która jest 
jedną z podstawowych wartości UE i kluczowym elementem procesu przystąpienia 
Czarnogóry do UE;

21. podkreśla, że umiejętności korzystania z mediów i wolność mediów mają kluczowe 
znaczenie dla zwalczania dezinformacji; wzywa do wzmocnienia współpracy 
europejskiej z Czarnogórą w zakresie zajmowania się dezinformacją, zagrożeniami dla 
cyberbezpieczeństwa i zagrożeniami hybrydowymi;

22. stanowczo potępia werbalne i fizyczne ataki na mniejszości narodowe oraz ich 
zastraszanie, szczególnie w Pljevlja po wyborach parlamentarnych w sierpniu 2020 r.;

23. przyjmuje do wiadomości ustawę o ochronie przed przemocą domową i zwraca się o jej 
gruntowne wdrożenie, ponieważ przemoc ze względu na płeć, przemoc domowa i 
przemoc wobec dzieci pozostają kwestią budzącą poważne obawy;

24. z zadowoleniem przyjmuje postępy w zakresie ochrony praw osób LGBTI oraz 
przyjęcie ustawy o związkach homoseksualnych;

25. wzywa władze Czarnogóry do znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania 
kwestii ustawy o wolności religii w drodze rzeczywistego dialogu z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i zgodnie z opinią Komisji Weneckiej z dnia 24 czerwca 
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2019 r.;

Pojednanie, stosunki dobrosąsiedzkie i współpraca międzynarodowa

26. wyraża uznanie dla Czarnogóry za jej zaangażowanie w integracyjną współpracę 
regionalną oraz pochwala konstruktywną rolę, jaką odgrywa ona w regionie Bałkanów 
Zachodnich, a także z zadowoleniem przyjmuje jej czynny udział w licznych 
inicjatywach regionalnych;

27. pochwala pełne dostosowanie się Czarnogóry do wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE oraz jej czynny udział w misjach cywilnych w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

28. pochwala postępy poczynione przez Czarnogórę w zakresie międzynarodowej 
współpracy policyjnej i jej odnowione zaangażowanie w tym obszarze, a także zachęca 
ją do kontynuowania wysiłków na rzecz sprostania presji migracyjnej poprzez dalsze 
rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie readmisji i zwiększanie zdolności 
do ścigania sieci przemytu migrantów;

Gospodarka a pandemia COVID-19

29. z zadowoleniem przyjmuje postępy Czarnogóry we wzmacnianiu stabilności sektora 
finansowego, a także we wprowadzaniu konkretnych ulepszeń na rzecz kondycji rynku 
pracy;

30. zachęca Czarnogórę do zintensyfikowania prac nad lepszym dostosowaniem systemu 
edukacji do rynku pracy, aby skuteczniej przeciwdziałać zjawisku niedopasowania 
umiejętności i drenażu mózgów wśród młodych ludzi;

31. z niepokojem odnotowuje wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę Czarnogóry; 
wzywa rząd do prowadzenia odpowiedzialnej polityki makroekonomicznej i fiskalnej w 
obliczu wysokiego długu publicznego; zachęca władze, by jak najlepiej wykorzystały 
pomoc UE w celu złagodzenia skutków kryzysu;

32. przypomina, że Unia Europejska szybko zmobilizowała znaczące wsparcie dla 
Bałkanów Zachodnich, aby pokonać kryzys zdrowotny związany z pandemią COVID-
19 i wesprzeć odbudowę społeczno-gospodarczą w regionie;

33. wzywa Komisję i Radę do uwzględnienia Czarnogóry we wspólnych unijnych 
zamówieniach publicznych na szczepienia oraz do przydzielenia obywatelom 
wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich wystarczającej liczby szczepionek przeciwko 
COVID-19;

34. zachęca Czarnogórę do jak najlepszego wykorzystania Planu gospodarczo-
inwestycyjnego Komisji dla Bałkanów Zachodnich; uznaje jego znaczenie we 
wspieraniu zrównoważonej łączności, kapitału ludzkiego, konkurencyjności i wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu w regionie;

Środowisko, energia i transport
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35. z zadowoleniem przyjmuje postępy Czarnogóry w dywersyfikacji produkcji energii 
elektrycznej w kierunku źródeł odnawialnych, a także jej aktywny udział w programie 
dotyczącym sieci połączeń „zachodniobałkańskiej szóstki”;

36. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne zmiany w dalszym dostosowywaniu 
czarnogórskiego prawodawstwa dotyczącego środowiska i zmiany klimatu do dorobku 
prawnego UE; wzywa władze do podjęcia pilnych działań w celu lepszego 
zabezpieczenia obszarów chronionych i potencjalnych obszarów Natura 2000;

°

° °

37. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
Przewodniczącemu Rady Europejskiej, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / 
wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Czarnogóry.


