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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre os relatórios de 2019-2020 da Comissão relativos ao Montenegro 
(2019/2173(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo de Estabilização e de Associação (AEA) entre as 
Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do 
Montenegro, por outro, que entrou em vigor em 1 de maio de 2010,

– Tendo em conta a candidatura do Montenegro à adesão à União Europeia, de 15 de 
dezembro de 2008,

– Tendo em conta o parecer da Comissão, de 9 de novembro de 2010, sobre o pedido de 
adesão à União Europeia apresentado pelo Montenegro (COM(2010)0670), a decisão do 
Conselho Europeu, de 16-17 de dezembro de 2010, de conceder ao Montenegro o 
estatuto de país candidato e a decisão do Conselho Europeu, de 29 de junho de 2013, de 
iniciar as negociações com o Montenegro para a sua adesão à UE,

– Tendo em conta a adesão do Montenegro à NATO, em 5 de junho de 2017,

– Tendo em conta as conclusões da reunião da Presidência do Conselho Europeu 
realizada em Salónica, em 19 e 20 de junho de 2003,

– Tendo em conta a declaração de Sófia da Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, de 17 de maio 
de 2018, e a Agenda de Prioridades de Sófia anexa à declaração,

– Tendo em conta o Processo de Berlim iniciado em 28 de agosto de 2014,

– Tendo em conta a sua resolução, de 29 de novembro de 2018, sobre o relatório de 2018 
da Comissão relativo ao Montenegro1,

– Tendo em conta a declaração e as recomendações, adotadas na 18.ª reunião da 
Comissão Parlamentar de Estabilização e de Associação (CPEA) UE-Montenegro, 
realizada em Podgorica, em 25 e 26 de fevereiro de 2020,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 5 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Reforço do processo de adesão – uma perspetiva credível da UE para os Balcãs 
Ocidentais» (COM(2020)0057),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de maio de 2019, intitulada 
«Comunicação de 2019 sobre a Política de Alargamento da UE» (COM(2019)0260), 
acompanhada do documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 
«Montenegro 2019 Report» (Relatório de 2019 relativo ao Montenegro) 
(SWD(2018)0217),

1 JO C 363 de 28.10.2020, p. 127.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de outubro de 2020, intitulada 
«Comunicação de 2020 sobre a Política de Alargamento da UE» (COM(2020)0660), 
acompanhada do documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 
«Montenegro 2020 Report» (Relatório de 2020 relativo ao Montenegro) 
(SWD(2018)0353),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 6 de outubro de 2020, intitulada «Um 
Plano Económico e de Investimento para os Balcãs Ocidentais» (COM(2020)0641),

– Tendo em conta a comunicação conjunta da Comissão e do Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 8 de abril de 2020, 
sobre a resposta global da UE ao surto de COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– Tendo em conta a avaliação da Comissão, de 21 de abril de 2020, do «Economic 
Reform Programme of Montenegro (2020-2022)» (Programa de reforma económica do 
Montenegro para 2020-2022, SWD(2020)0066) e as conclusões conjuntas do diálogo 
económico e financeiro entre a UE, os Balcãs Ocidentais e a Turquia, adotadas pelo 
Conselho em 19 de maio de 2020,

– Tendo em conta a quinta reunião da Conferência de Adesão com o Montenegro a nível 
de delegados, de 30 de junho de 2020, em Bruxelas, que deu início às negociações sobre 
o último capítulo analisado, o Capítulo 8 – Política de Concorrência.

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o país,

– Tendo em conta a declaração de constatações e conclusões preliminares da missão 
internacional de observação eleitoral do Gabinete das Instituições Democráticas e dos 
Direitos Humanos (ODIHR), da OSCE, às eleições legislativas de 30 de agosto de 2020 
no Montenegro, publicada em 31 de agosto de 2020,

– Tendo em conta a sua recomendação, de 19 de junho de 2020, ao Conselho, à Comissão 
e ao Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança sobre os Balcãs Ocidentais, na sequência da 
cimeira de 20202,

– Tendo em conta a declaração conjunta do Parlamento Europeu – Cimeira dos 
presidentes dos Parlamentos dos Balcãs Ocidentais, de 28 de janeiro de 2020, 
convocada pelo presidente do Parlamento Europeu com os líderes dos parlamentos dos 
Balcãs Ocidentais,

– Tendo em conta a Declaração de Zagrebe acordada durante a Cimeira UE-Balcãs 
Ocidentais, realizada por videoconferência em 6 de maio de 2020,

– Tendo em conta a cimeira UE-Balcãs Ocidentais, no âmbito do Processo de Berlim, 
realizada em 10 de novembro de 2020,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0168.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A9-0000/2020),

A. Considerando que cada país candidato é avaliado individualmente, com base nos seus 
próprios méritos, e que o calendário de adesão é determinado pela rapidez e pela 
qualidade das reformas;

B. Considerando que a democracia e o Estado de direito são valores fundamentais em que 
a UE assenta e que estão no cerne do processo de alargamento e do processo de 
estabilização e de associação; considerando que são necessárias reformas para fazer face 
aos desafios que subsistem nestes domínios;

C. Considerando que o Montenegro é, atualmente, o país cujo processo de negociação está 
mais avançado, tendo aberto os 33 capítulos do acervo da UE analisados e encerrado 
provisoriamente as negociações relativas a três deles;

D. Considerando que o Montenegro continuou a apresentar resultados no que respeita à 
implementação das obrigações decorrentes do Acordo de Estabilização e de Associação 
(AEA);

E. Considerando que as eleições legislativas de 30 de agosto de 2020 resultaram na 
primeira transição de poder num contexto democrático no país;

G. Considerando que o Montenegro beneficia da assistência de pré-adesão ao abrigo do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA),

H. Considerando que a UE acordou na reafetação de 374 milhões de EUR do instrumento 
de assistência de pré-adesão para ajudar a atenuar o impacto socioeconómico da 
COVID-19 na região;

Compromisso relativamente ao alargamento

1. Congratula-se com o empenho contínuo do Montenegro no que se refere ao processo de 
integração na UE e com os seus progressos globais; 

2. Congratula-se com a abertura do Capítulo 8 (Política de Concorrência) e com a decisão 
do Montenegro de aceitar os princípios da metodologia revista para o alargamento; 
solicita, em particular, que sejam respeitados os critérios de referência intercalares para 
os capítulos 23 e 24, que constituirão o próximo marco; recorda que apenas três 
capítulos foram provisoriamente encerrados desde a abertura do primeiro capítulo, em 
dezembro de 2012, e apela a uma ênfase clara nos esforços tendentes a abordar os 
últimos critérios de referência dos restantes capítulos;

3. Assinala que as eleições de 30 de agosto de 2020 resultaram na primeira transição do 
poder desde a independência do país, no pleno respeito das normas democráticas e da 
Constituição do Montenegro;

4. Congratula-se com o facto de, no seu primeiro dia de trabalho, o recém-criado governo 
montenegrino ter realizado uma troca de pontos de vista com deputados ao Parlamento 
Europeu e funcionários da UE; incentiva o novo governo a aproveitar o seu mandato para 
acelerar as reformas relacionadas com a UE e as negociações de adesão;
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5. Salienta a necessidade de uma coabitação de caráter cooperativo e construtivo entre o 
presidente e o novo governo, com vista a melhorar os progressos do Montenegro rumo à 
adesão à UE;

6. Congratula-se com os recentes inquéritos à opinião pública, que mostram que 75 % dos 
cidadãos apoiam a adesão do Montenegro à UE, o que constitui uma mensagem clara ao 
novo governo de que os cidadãos querem reformas baseadas nos valores europeus;

7. Louva os progressos do Montenegro em vários domínios das negociações de adesão, 
incluindo a cooperação policial internacional e a luta contra o tráfico de seres humanos; 
insta as autoridades a acelerarem as reformas políticas e económicas, em particular no 
que diz respeito ao Estado de Direito, ao sistema judicial, à liberdade dos meios de 
comunicação social e à luta contra a corrupção, em que é necessário realizar mais 
progressos significativos;

8. Insta a um envolvimento ativo e à inclusão adequada dos países dos Balcãs Ocidentais 
na Conferência sobre o Futuro da Europa;

Democracia e Estado de Direito

9. Toma conhecimento das constatações e conclusões dos observadores internacionais do 
ODIHR da OSCE e insta as autoridades a darem seguimento às respetivas 
recomendações na íntegra; congratula-se com a adoção, pelo governo, de uma decisão 
relativa à criação do Conselho para o controlo das listas eleitorais;

10. Insta todas as forças políticas da recém-eleita Skupština (Parlamento) do Montenegro a 
encetarem um diálogo construtivo, significativo e inclusivo no quadro do Parlamento, 
uma vez que este é a chave para o êxito da democracia parlamentar;

11. Congratula-se com as primeiras nomeações para a Delegação à Comissão Parlamentar 
de Estabilização e Associação UE-Montenegro (CPEA); apela à conclusão do processo 
e à nomeação de membros da oposição o mais rapidamente possível;

12. Reitera a importância de intensificar os trabalhos no respeitante à implementação dos 
planos de ação para os capítulos 23 e 24 e outros documentos estratégicos relacionados 
com o Estado de Direito, em particular através de um diálogo interpartidário eficaz 
destinado a garantir a maioria qualificada necessária para as nomeações essenciais de 
juízes e procuradores;

13. Lamenta os progressos limitados no que respeita ao sistema judicial e insta as 
autoridades montenegrinas a resolverem urgentemente os desafios que subsistem no 
tocante à independência, ao profissionalismo, à eficiência e à responsabilização do 
poder judicial, em conformidade com as recomendações do Grupo de Estados contra a 
Corrupção (GRECO);

14. Manifesta a sua profunda preocupação com a interpretação da Constituição feita pelo 
Conselho da Magistratura, que concorda com a renomeação ilegal dos presidentes dos 
tribunais por mais de dois mandatos;

15. Congratula-se com o facto de se terem registado alguns progressos na luta contra a 
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criminalidade organizada, nomeadamente no que toca ao reforço da capacidade e do 
profissionalismo da polícia; frisa que subsistem deficiências sistémicas no sistema de 
justiça penal, que devem ser corrigidas, prioritariamente;

16. Manifesta a sua profunda preocupação com os progressos limitados na luta contra a 
corrupção e insta as instituições responsáveis a melhorarem os resultados do país em 
matéria de confisco de bens de origem criminosa, ações penais e condenações 
definitivas;

17. Reitera a necessidade de uma resposta vigorosa da justiça penal à corrupção de alto 
nível; recorda a necessidade de uma resposta eficaz ao alegado abuso de recursos 
estatais em benefício dos partidos políticos e fins de financiamento ilegal dos partidos 
políticos;

18. Congratula-se com os esforços envidados para aplicar a reforma da administração 
pública (RAP) e com os resultados já alcançados; manifesta preocupação quanto às 
conclusões segundo as quais a filiação partidária ainda influencia o emprego no setor 
público montenegrino; insta as autoridades montenegrinas a prosseguirem os seus 
esforços para criar uma administração pública eficiente e a manterem conhecimentos 
especializados, em particular sobre o processo de adesão à UE;

19. Toma nota do próximo recenseamento em termos de população e alojamento no 
Montenegro e apela a que as instituições competentes o realizem em consonância com 
as normas europeias e as recomendações internacionais;

Respeito pelas liberdades fundamentais e pelos direitos humanos

20. Deplora a situação no que respeita à liberdade de expressão e à liberdade dos meios de 
comunicação social, domínio em que cinco relatórios sucessivos da Comissão 
constataram a «ausência de progressos»; condena veementemente todos os tipos de 
ataques contra os meios de comunicação social e a intimidação de jornalistas e apela a 
uma investigação urgente e eficaz destes casos; exorta o Montenegro a proporcionar 
condições propícias ao exercício efetivo da liberdade de expressão, que é um dos 
valores fundamentais da UE e um elemento crucial do processo de adesão do 
Montenegro à UE;

21. Sublinha que a literacia mediática e a liberdade dos meios de comunicação social são 
fundamentais para combater a desinformação; apela ao reforço da cooperação europeia 
com o Montenegro no combate à desinformação às ciberameaças e às ameaças híbridas;

22. Condena veementemente os ataques verbais e físicos contra as minorias nacionais e a 
sua intimidação, especialmente em Pljevlja, após as eleições legislativas de agosto de 
2020;

23. Toma conhecimento da lei sobre a proteção contra a violência doméstica e solicita a sua 
aplicação exaustiva, uma vez que a violência com base no género, a violência doméstica 
e a violência contra as crianças continuam a suscitar grande preocupação;

24. Congratula-se com os progressos realizados em matéria de proteção dos direitos das 
pessoas LGBTI e com a adoção da lei relativa às parcerias entre pessoas do mesmo 



PE647.077v02-00 8/9 PR\1224359PT.docx

PT

sexo;

25. Insta as autoridades montenegrinas a encontrarem uma solução mutuamente aceitável 
para a lei sobre a liberdade de religião, através de um diálogo genuíno com as partes 
interessadas pertinentes e em consonância com o parecer da Comissão de Veneza 
datado de 24 de junho de 2019;

Reconciliação, relações de boa vizinhança e cooperação internacional

26. Congratula o Montenegro pelo seu empenho na cooperação regional inclusiva e pelo 
papel construtivo que desempenha na região dos Balcãs Ocidentais e regozija-se com a 
sua participação ativa em inúmeras iniciativas regionais;

27. Louva o pleno alinhamento do Montenegro com a política externa e de segurança 
comum da UE e a sua participação ativa em missões civis no âmbito da Política Comum 
de Segurança e Defesa (PCSD);

28. Louva os progressos e o empenho renovado do Montenegro na cooperação policial 
internacional e incentiva o país a prosseguir os seus esforços para fazer face à pressão 
migratória, aprofundando a sua cooperação internacional em matéria de readmissão e 
aumentando a sua capacidade para agir judicialmente contra as redes de introdução 
clandestina de migrantes;

A economia e a pandemia de COVID-19

29. Congratula-se com os progressos realizados pelo Montenegro no reforço da estabilidade 
do seu setor financeiro, bem como na implementação de melhorias concretas das 
condições do mercado de trabalho;

30. Encoraja o Montenegro a intensificar os esforços no sentido de um melhor alinhamento 
do sistema de ensino com o mercado de trabalho, a fim de combater mais eficazmente 
os fenómenos da inadequação das competências e da fuga de cérebros dos jovens;

31. Observa, com preocupação, o impacto da pandemia de COVID-19 na economia do 
Montenegro; insta o governo a prosseguir uma política macroeconómica e orçamental 
responsável, tendo em conta a elevada dívida pública; incentiva as autoridades a 
utilizarem da melhor forma a assistência da UE, a fim de atenuar o impacto da crise;

32. Reitera que a União Europeia mobilizou rapidamente apoio significativo para os Balcãs 
Ocidentais a fim de fazer face à emergência sanitária da pandemia de COVID-19 e 
abordar a questão a recuperação socioeconómica da região;

33. Insta a Comissão e o Conselho a incluírem o Montenegro nos contratos públicos 
conjuntos da UE para a vacinação e a atribuírem uma quantidade suficiente de vacinas 
contra a COVID-19 aos cidadãos de todos os países dos Balcãs Ocidentais;

34. Incentiva o Montenegro a tirar o maior proveito possível do Plano Económico e de 
Investimento da Comissão para os Balcãs Ocidentais; reconhece a sua importância no 
apoio à conectividade sustentável, ao capital humano, à competitividade e ao 
crescimento inclusivo na região;
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Ambiente, energia e transporte

35. Congratula-se com os progressos realizados pelo Montenegro na diversificação da sua 
produção de eletricidade em prol de fontes renováveis, bem como com a sua 
participação ativa na Agenda da Conectividade dos Balcãs Ocidentais;

36. Acolhe favoravelmente os desenvolvimentos positivos registados no alinhamento entre 
a legislação nacional do Montenegro em matéria de ambiente e alterações climáticas e o 
acervo da UE; insta as autoridades a tomarem medidas urgentes para salvaguardar 
melhor as zonas protegidas e os potenciais sítios Natura 2000;

°

° °

37. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
Europeu, à Comissão, ao Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, bem como ao Presidente, ao 
Governo e ao Parlamento do Montenegro.


