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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Muntenegru 
(2019/2173(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) între Comunitățile 
Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Muntenegru, pe de altă parte, 
care a intrat în vigoare la 1 mai 2010,

– având în vedere cererea de aderare la Uniunea Europeană depusă de Muntenegru la 15 
decembrie 2008,

– având în vedere avizul Comisiei din 9 noiembrie 2010 referitor la cererea 
Muntenegrului de aderare la Uniunea Europeană (COM(2010)0670), decizia Consiliului 
European din 16-17 decembrie 2010 de a acorda Muntenegrului statutul de țară 
candidată și decizia Consiliului European din 29 iunie 2012 de a începe negocierile de 
aderare la UE cu Muntenegru,

– având în vedere aderarea Muntenegrului la NATO la 5 iunie 2017,

– având în vedere concluziile Președinției la Consiliul European de la Salonic din 19-20 
iunie 2003,

– având în vedere Declarația de la Sofia în urma reuniunii la nivel înalt UE-Balcanii de 
Vest din 17 mai 2018 și Agenda priorităților de la Sofia anexată,

– având în vedere Procesul de la Berlin lansat la 28 august 2014,

– având în vedere rezoluția sa din 29 noiembrie 2018 referitoare la Raportul Comisiei pe 
2018 privind Muntenegru1,

– având în vedere declarația și recomandările adoptate în urma celei de-a 18-a reuniuni a 
Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere (CPSA) UE-Muntenegru desfășurată 
la Podgorica în perioada 25-26 februarie 2020,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 februarie 2020 intitulată „Consolidarea 
procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de 
Vest” (COM(2020)0057),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 intitulată „Comunicarea din 
2019 privind politica de extindere a UE” (COM(2019)0260), însoțită de documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2019 privind Muntenegru” 
(SWD(2019)0217),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Comunicarea 

1 JO C 363, 28.10.2020, p. 127.
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din 2020 privind politica de extindere a UE” (COM(2020)0660), însoțită de documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2020 privind Muntenegru” 
(SWD(2020)0353),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Un plan 
economic și de investiții pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0641),

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 aprilie 2020 intitulată „Comunicarea 
privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19” (JOIN(2020)0011),

– având în vedere evaluarea Comisiei din 21 aprilie 2020 privind programul de reforme 
economice din Muntenegru (2020-2022) (SWD(2020)0066) și concluziile comune ale 
dialogului economic și financiar dintre UE și Balcanii de Vest și Turcia adoptate de 
către Consiliu la 19 mai 2020,

– având în vedere cea de a cincea reuniune a Conferinței de aderare cu Muntenegrul la 
nivel de supleanți din 30 iunie 2020 de la Bruxelles, în cadrul căreia au fost deschise 
negocierile cu privire la ultimul capitol examinat, Capitolul 8 – „Politica în domeniul 
concurenței”.

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la această țară,

– având în vedere declarația privind constatările și concluziile preliminare ale misiunii 
internaționale de observare a alegerilor a Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și 
Drepturile Omului (ODIHR) pentru alegerile parlamentare din 30 august 2020 din 
Muntenegru, publicată la 31 august 2020,

– având în vedere recomandarea sa din 19 iunie 2020 adresată Consiliului, Comisiei și 
Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate privind Balcanii de Vest, în urma summitului din 20202,

– având în vedere declarația comună din 28 ianuarie 2020 a Parlamentului European 
adoptată în urma summitului președinților parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest, 
convocat de Președintele Parlamentului European și de președinții parlamentelor din 
Balcanii de Vest,

– având în vedere Declarația de la Zagreb convenită în cadrul summitului UE-Balcanii de 
Vest, care a avut loc prin videoconferință la 6 mai 2020,

– având în vedere summitul UE-Balcanii de Vest din cadrul Procesului de la Berlin din 10 
noiembrie 2020,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0000/2020),

A. întrucât fiecare țară candidată sau potențial candidată este evaluată individual, în funcție 

2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0168.
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de propriile merite, iar viteza și calitatea reformelor sunt cele care determină calendarul 
de aderare;

B. întrucât democrația și statul de drept reprezintă valori fundamentale pe care se 
întemeiază UE și care se află în centrul procesului de extindere și al procesului de 
stabilizare și de asociere; întrucât sunt necesare reforme pentru a soluționa problemele 
care persistă în aceste domenii;

C. întrucât Muntenegrul este în prezent cea mai avansată țară în procesul de negociere, cu 
toate cele 33 de capitole din acquis-ul comunitar al UE deschise, trei dintre acestea fiind 
închise provizoriu;

D. întrucât Muntenegrul a continuat să obțină rezultate bune în punerea în aplicare a 
obligațiilor care decurg din Acordul de stabilizare și de asociere (ASA);

E. întrucât alegerile parlamentare din 30 august 2020 au avut ca rezultat prima tranziție a 
puterii într-un cadru democratic din această țară;

G. întrucât Muntenegrul beneficiază de asistență de preaderare în cadrul Instrumentului de 
asistență pentru preaderare (IPA);

H. întrucât UE a convenit asupra realocării a 374 de milioane EUR din Instrumentul de 
asistență pentru preaderare pentru a contribui la atenuarea impactului socioeconomic al 
COVID-19 în regiune,

Angajamentul față de extindere

1. salută angajamentul continuu al Muntenegrului în procesul de integrare în UE și 
progresul său general; 

2. salută deschiderea capitolului 8 („Politica în domeniul concurenței”) și decizia 
Muntenegrului de a accepta principiile metodologiei de extindere revizuite; solicită mai 
ales îndeplinirea criteriilor de referință intermediare pentru capitolele 23 și 24, care vor 
reprezenta următoarea etapă de referință; reamintește că doar trei capitole au fost închise 
provizoriu de la deschiderea primului capitol în decembrie 2012 și încurajează 
concentrarea pe acțiuni vizând atingerea criteriilor de referință de închidere în toate 
celelalte capitole;

3. remarcă faptul că alegerile din 30 august 2020 au avut ca rezultat prima tranziție a 
puterii de la independența țării, cu respectarea deplină a standardelor democratice și a 
constituției Muntenegrului;

4. salută faptul că încă din prima zi de activitate noul guvern muntenegrean a desfășurat un 
schimb de opinii cu deputați în Parlamentul European și oficialitățile UE; încurajează 
noul guvern să își utilizeze mandatul pentru a accelera reformele legate de UE și 
negocierile de aderare;

5. subliniază necesitatea unei coabitări bazate pe cooperare și constructive între președinte 
și noul guvern, în vederea consolidării progreselor Muntenegrului pe calea aderării sale 
la UE;
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6. salută recentele sondaje de opinie, care arată că 75 % dintre cetățeni sprijină aderarea 
Muntenegrului la UE, ceea ce reprezintă un mesaj clar pentru noul guvern că oamenii 
doresc reforme bazate pe valorile europene;

7. felicită Muntenegrul pentru progresele înregistrate în mai multe domenii ale 
negocierilor de aderare, inclusiv cooperarea polițienească internațională și lupta 
împotriva traficului de ființe umane; invită autoritățile să accelereze reformele politice 
și economice, în special în ceea ce privește statul de drept, sistemul judiciar, libertatea 
mass-mediei și lupta împotriva corupției, domeniu în care trebuie realizate progrese 
semnificative;

8. solicită o implicare activă și includerea corespunzătoare a țărilor din Balcanii de Vest în 
Conferința privind viitorul Europei;

Democrația și statul de drept

9. ia act de constatările și concluziile observatorilor internaționali din partea OSCE 
ODIHR și invită autoritățile să dea curs pe deplin recomandărilor acestora; salută 
adoptarea de către guvern a unei decizii privind înființarea Consiliului pentru controlul 
registrului electoral;

10. invită toate forțele politice din nou-alesul Parlament muntenegrean (Skupština) să se 
angajeze într-un dialog constructiv, real și incluziv în Parlament, deoarece acesta este 
elementul-cheie al unei democrații parlamentare de succes;

11. salută primele numiri în cadrul delegației Muntenegrului la Comisia parlamentară de 
stabilizare și de asociere (CPSA) UE-Muntenegru; solicită finalizarea procesului și 
numirea membrilor din partea opoziției cât mai curând posibil;

12. reiterează importanța accelerării aplicării planurilor de acțiune pentru capitolele 23 și 24 
și a altor documente strategice referitoare la statul de drept, mai ales printr-un dialog 
real între partide, menit să asigure majoritatea calificată necesară pentru numirile 
esențiale de judecători și procurori;

13. regretă că în sistemul judiciar au fost înregistrate progrese limitate și invită autoritățile 
muntenegrene să soluționeze urgent problemele rămase în ceea ce privește 
independența, profesionalismul, eficiența și responsabilitatea sistemului judiciar, în 
concordanță cu recomandările Grupului de state împotriva corupției (GRECO);

14. își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu interpretarea Constituției de către 
Consiliul Judiciar, care acceptă re-numirea ilegală a președinților de instanță pentru mai 
mult de două mandate;

15. salută faptul că s-au înregistrat unele progrese în lupta împotriva infracționalității 
organizate, în special în ceea ce privește întărirea capacității și profesionalismului 
poliției; subliniază că deficiențele sistemice din sistemul de justiție penală persistă și 
trebuie soluționate prioritar;

16. este profund îngrijorat de progresele limitate înregistrate în lupta împotriva corupției și 
invită instituțiile responsabile să îmbunătățească bilanțul țării în ceea ce privește 
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confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, urmăririle penale și 
condamnările definitive;

17. reiterează nevoia unui răspuns hotărât al justiției penale la corupția la nivel înalt; 
reamintește necesitatea unui răspuns efectiv în urma acuzațiilor de abuz de resurse de 
stat destinate partidelor politice și de finanțare ilegală a partidelor politice;

18. salută eforturile de aplicare a reformei administrației publice și rezultatele deja obținute; 
este preocupat de constatările potrivit cărora calitatea de membru al unui partid 
influențează încă angajarea în sectorul public din Muntenegru; invită autoritățile 
muntenegrene să își continue eforturile de creare a unei administrații publice eficiente și 
să păstreze competențele, în special în ceea ce privește procesul de aderare la UE;

19. ia act de faptul că în Muntenegru va fi organizat un recensământ al populației și al 
locuințelor și invită instituțiile responsabile să îl organizeze în conformitate cu 
standardele europene și cu recomandările internaționale;

Respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor omului

20. deplânge situația libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, un domeniu în care 
cinci rapoarte succesive ale Comisiei n-au constatat „niciun progres”; condamnă cu 
fermitate toate tipurile de atacuri împotriva mass-mediei și intimidarea jurnaliștilor și 
solicită investigarea urgentă și efectivă a acestora; îndeamnă Muntenegrul să asigure 
condiții favorabile exercitării efective a libertății de exprimare, care este una dintre 
valorile fundamentale ale UE și un element esențial al procesului de aderare a 
Muntenegrului la UE;

21. subliniază că educația în domeniul mass-mediei și libertatea mass-mediei sunt esențiale 
pentru combaterea dezinformării; invită la consolidarea cooperării europene cu 
Muntenegru în combaterea dezinformării și a amenințărilor informatice și hibride;

22. condamnă ferm atacurile verbale și fizice împotriva minorităților naționale și 
intimidarea acestora, în special cele care au avut loc la Pljevlja după alegerile 
parlamentare din august 2020;

23. ia act de Legea privind protecția împotriva violenței domestice și solicită punerea în 
aplicare temeinică a acesteia, întrucât violența de gen, violența domestică și violența 
împotriva copiilor rămân un motiv serios de îngrijorare;

24. salută progresele înregistrate în protejarea drepturilor persoanelor LGBTI și adoptarea 
legii privind parteneriatele între persoane de același sex;

25. invită autoritățile muntenegrene să găsească o soluție reciproc acceptabilă la legea 
privind libertatea religioasă printr-un dialog real cu părțile interesate relevante și în 
conformitate cu avizul Comisiei de la Veneția din 24 iunie 2019;

Reconcilierea, relațiile de bună vecinătate și cooperarea internațională

26. felicită Muntenegrul pentru angajamentul său față de cooperarea regională favorabilă 
incluziunii și pentru rolul constructiv pe care îl joacă în regiunea Balcanilor de Vest și 
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salută participarea sa activă la numeroase inițiative regionale;

27. felicită Muntenegrul pentru alinierea deplină la politica externă și de securitate comună 
a UE și pentru participarea sa activă la misiunile civile din cadrul politicii de securitate 
și apărare comune (PSAC);

28. felicită Muntenegrul pentru progresele înregistrate și angajamentul reînnoit față de 
cooperarea polițienească internațională și îl încurajează să își continue eforturile pentru 
a face față presiunii migrației prin dezvoltarea cooperării sale internaționale în materie 
de readmisie și prin creșterea capacității sale de urmărire penală a rețelelor de 
introducere ilegală de migranți;

Economia și pandemia de COVID-19

29. salută progresele înregistrate de Muntenegru în întărirea stabilității sectorului său 
financiar, precum și în realizarea de îmbunătățiri concrete ale condițiilor de pe piața 
muncii;

30. încurajează Muntenegrul să își intensifice eforturile în vederea unei mai bune alinieri a 
sistemului educațional la piața muncii, pentru a combate mai bine fenomenul necorelării 
competențelor și al exodului de creiere în rândul tinerilor;

31. remarcă cu îngrijorare impactul pandemiei de COVID-19 asupra economiei 
Muntenegrului; invită guvernul să continue o politică macroeconomică și bugetară 
responsabilă, având în vedere nivelul ridicat al datoriei publice; încurajează autoritățile 
să utilizeze în mod optim asistența UE pentru a atenua impactul crizei;

32. reiterează faptul că UE a mobilizat rapid un sprijin imediat pentru ca Balcanii de Vest să 
face față situației de urgența sanitară generată de pandemia de COVID-19 și pentru 
redresarea socioeconomică a regiunii;

33. invită Comisia și Consiliul să includă Muntenegrul în achizițiile comune de vaccinuri 
ale UE și să aloce o cantitate suficientă de vaccinuri împotriva COVID-19 cetățenilor 
din toate țările din Balcanii de Vest;

34. încurajează Muntenegrul să utilizeze în mod optim Planul economic și de investiții al 
Comisiei pentru Balcanii de Vest; recunoaște importanța acestuia în sprijinirea 
conectivității durabile, a capitalului uman, a competitivității și a creșterii favorabile 
incluziunii în regiune;

Mediul, energia și transporturile

35. salută progresele înregistrate de Muntenegru în diversificarea producției sale de energie 
electrică către surse regenerabile, precum și participarea sa activă la Agenda privind 
conectivitatea în Balcanii de Vest;

36. salută evoluțiile pozitive înregistrate în alinierea la acquis a legislației naționale 
muntenegrene privind mediul și schimbările climatice; invită autoritățile să ia măsuri 
urgente pentru a proteja mai bine zonele protejate și potențialele situri Natura 2000;
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37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președintelui 
Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și președintelui, guvernului și 
parlamentului Muntenegrului.


