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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správach Komisie o Čiernej Hore za obdobie 2019 – 2020 
(2019/2173(INI))

Európsky parlament

– so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami 
a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej, 
ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2010,

– so zreteľom na žiadosť Čiernej Hory o členstvo v Európskej únii z 15. decembra 2008,

– so zreteľom na stanovisko Komisie z 9. novembra 2010 k žiadosti Čiernej Hory 
o členstvo v Európskej únii (COM(2010)0670), na rozhodnutie Európskej rady zo 16. - 
17. decembra 2010 udeliť Čiernej Hore štatút kandidátskej krajiny a na rozhodnutie 
Európskej rady z 29. júna 2012 o začatí prístupových rokovaní EÚ s Čiernou Horou,

– so zreteľom na pristúpenie Čiernej Hory k NATO 5. júna 2017,

– so zreteľom na závery Predsedníctva po zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. –
 20. júna 2003,

– so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo samitu EÚ – západný Balkán zo 17. mája 2018 a 
na agendu priorít zo Sofie, ktorá je jeho prílohou,

– so zreteľom na berlínsky proces, ktorý sa začal 28. augusta 2014,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. novembra 2018 o správe Komisie o Čiernej Hore 
za rok 20181,

– so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania, ktoré prijal Parlamentný výbor pre 
stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora na svojej 18. schôdzi, ktorá sa konala 25. a 
26. februára 2020 v Podgorici,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2020 s názvom Posilnený proces 
pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán 
(COM(2020)0057),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2019 s názvom Oznámenie z roku 2019 
o politike rozširovania EÚ (COM(2019)0260) a na sprievodný pracovný dokument 
útvarov Komisie s názvom Správa o Čiernej Hore za rok 2019 (SWD(2019)0217),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Oznámenie z roku 
2020 o politike rozširovania EÚ (COM(2020)0660) a na sprievodný pracovný 
dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Čiernej Hore za rok 2020 

1 Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 127.
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(SWD(2020)0353),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2020 s názvom Hospodársky a 
investičný plán pre západný Balkán (COM(2020)0641),

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 8. apríla 2020 s názvom Oznámenie o 
globálnej reakcii EÚ na COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– so zreteľom na posúdenie Komisie z 21. apríla 2020 týkajúce sa programu 
hospodárskych reforiem Čiernej Hory na roky 2020 – 2022 (SWD(2020)0066) a na 
spoločné závery dialógu o hospodárskych a finančných otázkach medzi EÚ a západným 
Balkánom a Tureckom, ktoré Rada prijala 19. mája 2020,

– so zreteľom na piate zasadnutie konferencie o pristúpení s Čiernou Horou na úrovni 
zástupcov 30. júna 2020 v Bruseli, na ktorom sa otvorili rokovania o poslednej 
skúmanej kapitole: Kapitola 8 – Politika hospodárskej súťaže,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

– so zreteľom na vyhlásenie z 31. augusta 2020 o predbežných zisteniach a záveroch 
medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie Úradu OBSE pre demokratické 
inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) na parlamentných voľbách, ktoré sa konali 30. 
augusta 2020 v Čiernej Hore,

– so zreteľom na svoje odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi 
Komisie / vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
k západnému Balkánu po samite v roku 20202,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a samitu predsedov 
parlamentov krajín západného Balkánu z 28. januára 2020, ktorý zvolal predseda 
Európskeho parlamentu spolu s vedúcimi predstaviteľmi parlamentov krajín západného 
Balkánu,

– so zreteľom na vyhlásenie zo Záhrebu dohodnuté počas samitu EÚ – západný Balkán, 
ktorý sa uskutočnil formou videokonferencie 6. mája 2020,

– so zreteľom na samit EÚ – západný Balkán v rámci berlínskeho procesu z 10. novembra 
2020,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2020),

A. keďže každá krajina zapojená do procesu rozširovania sa posudzuje jednotlivo na 
základe vlastných zásluh, pričom rýchlosť a kvalita reforiem je rozhodujúca pre 
harmonogram pristúpenia;

B. keďže demokracia a právny štát sú základnými hodnotami, na ktorých je založená EÚ, a 

2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0168.



PR\1224359SK.docx 5/8 PE647.077v02-00

SK

sú jadrom rozširovania a procesov stabilizácie a pridruženia; keďže na riešenie 
pretrvávajúcich problémov v týchto oblastiach sú potrebné reformy;

C. keďže Čierna Hora dosiahla dosiaľ v procese rokovaní najväčší pokrok, otvorila 33 
skúmaných kapitol z acquis communautaire EÚ a predbežne uzatvorila rokovania o 
troch kapitolách;

D. keďže Čierna Hora úspešne pokračuje v plnení záväzkov vyplývajúcich z dohody o 
stabilizácii a pridružení (DSP);

E. keďže parlamentné voľby, ktoré sa konali 30. augusta 2020, vyústili do prvej zmeny 
moci v demokratickom prostredí v krajine;

G. keďže Čierna Hora prijíma predvstupovú pomoc v rámci nástroja predvstupovej pomoci 
(IPA);

H. keďže EÚ súhlasila s prerozdelením 374 miliónov EUR z nástroja predvstupovej 
pomoci s cieľom pomôcť zmierniť sociálno-ekonomický vplyv ochorenia COVID-19 v 
regióne;

Záväzok k rozšíreniu

1. víta pokračujúce úsilie Čiernej Hory v procese integrácie do EÚ a jej celkový pokrok; 

2. víta otvorenie kapitoly 8 (Politika hospodárskej súťaže) a rozhodnutie Čiernej Hory 
akceptovať zásady revidovanej metodiky rozširovania; vyzýva najmä na splnenie 
predbežných kritérií pre kapitoly 23 a 24, ktoré budú ďalším míľnikom; pripomína, že 
od otvorenia prvej kapitoly v decembri 2012 boli predbežne uzavreté len tri kapitoly, a 
vyzýva, aby sa pozornosť jednoznačne sústredila na úsilie o splnenie konečných kritérií 
vo všetkých ostatných kapitolách;

3. konštatuje, že voľby 30. augusta 2020 viedli k prvej zmene moci od získania 
nezávislosti krajiny pri plnom rešpektovaní demokratických noriem a ústavy Čiernej 
Hory;

4. víta to, že novovytvorená čiernohorská vláda uskutočnila v prvý pracovný deň výmenu 
názorov s poslancami Európskeho parlamentu a zástupcami EÚ; nabáda novú vládu, aby 
využila svoj mandát na urýchlenie reforiem súvisiacich s EÚ a prístupových rokovaní;

5. zdôrazňuje potrebu spolupráce a konštruktívneho spolužitia medzi prezidentom a novou 
vládou s cieľom posilniť pokrok Čiernej Hory na jej ceste do EÚ;

6. víta posledné prieskumy verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že 75 % občanov 
podporuje pristúpenie Čiernej Hory k EÚ, čo je jasný signál pre novú vládu, že ľudia 
chcú reformy založené na európskych hodnotách;

7. oceňuje napredovanie Čiernej Hory vo viacerých oblastiach prístupových rokovaní 
vrátane medzinárodnej policajnej spolupráce a boja proti obchodovaniu s ľuďmi; 
vyzýva orgány, aby urýchlili politické a hospodárske reformy, najmä v oblasti právneho 
štátu, súdnictva, slobody médií a boja proti korupcii, kde treba dosiahnuť ďalší výrazný 



PE647.077v02-00 6/8 PR\1224359SK.docx

SK

pokrok;

8. vyzýva na aktívne zapojenie a primerané začlenenie krajín západného Balkánu do 
Konferencie o budúcnosti Európy;

Demokracia a právny štát

9. berie na vedomie zistenia a závery medzinárodných pozorovateľov z OBSE ODIHR a 
vyzýva orgány krajiny, aby sa v plnej miere zaoberali ich odporúčaniami; víta prijaté 
rozhodnutie vlády zriadiť radu pre kontrolu zoznamu voličov;

10. vyzýva všetky politické sily v novozvolenej Skupštine (parlament) Čiernej Hory, aby sa 
zapojili do konštruktívneho, zmysluplného a inkluzívneho dialógu v parlamente, ktorý 
je predpokladom úspešnej parlamentnej demokracie;

11. víta vymenovanie prvých členov delegácie Čiernej Hory pri Parlamentnom výbore pre 
stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora (SAPC); vyzýva na čo najskoršie 
dokončenie tohto postupu a vymenovanie členov delegácie z radov opozície;

12. zdôrazňuje, že je dôležité urýchliť prácu na vykonávaní akčných plánov pre kapitoly 23 
a 24 a ďalších strategických dokumentov týkajúcich sa právneho štátu, najmä 
prostredníctvom účinného dialógu medzi všetkými stranami zameraného na 
zabezpečenie požadovanej kvalifikovanej väčšiny pre kľúčové vymenovania sudcov a 
prokurátorov;

13. vyjadruje poľutovanie nad slabým pokrokom v súdnictve a vyzýva čiernohorské orgány, 
aby urýchlene riešili pretrvávajúce problémy týkajúce sa nezávislosti, profesionality, 
efektívnosti a zodpovednosti súdnictva v súlade s odporúčaniami Skupiny štátov proti 
korupcii (GRECO);

14. vyjadruje hlboké znepokojenie nad výkladom ústavy zo strany súdnej rady, ktorý 
toleruje nezákonné opätovné vymenovanie predsedov súdov na viac ako dve funkčné 
obdobia;

15. víta to, že sa dosiahol určitý pokrok v boji proti organizovanej trestnej činnosti, najmä 
pokiaľ ide o širšie kapacity a profesionalitu polície; zdôrazňuje, že systémové 
nedostatky v systéme trestného súdnictva pretrvávajú a treba ich prioritne riešiť;

16. je vážne znepokojený obmedzeným pokrokom v boji proti korupcii a vyzýva 
zodpovedné inštitúcie, aby zlepšili výsledky krajiny, pokiaľ ide o konfiškáciu majetku 
pochádzajúceho z trestnej činnosti, stíhanie a právoplatné odsúdenia;

17. zdôrazňuje potrebu dôraznej trestnoprávnej odozvy na korupciu na vysokej úrovni; 
pripomína potrebu účinnej reakcie na údajné zneužívanie štátnych zdrojov politickými 
stranami a nezákonné financovanie politických strán;

18. víta úsilie o realizáciu reformy verejnej správy a už dosiahnuté výsledky; je 
znepokojený zisteniami, že členstvo v strane stále ovplyvňuje možnosť zamestnania sa 
vo verejnom sektore Čiernej Hory; vyzýva čiernohorské orgány, aby pokračovali vo 
svojom úsilí o vybudovanie efektívnej verejnej správy a zachovali si odborné znalosti, 
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najmä pokiaľ ide o proces pristúpenia k EÚ;

19. berie na vedomie nadchádzajúce sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Čiernej Hore a 
vyzýva zodpovedné inštitúcie, aby ho uskutočnili v súlade s európskymi normami a 
medzinárodnými odporúčaniami;

Dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv

20. vyjadruje poľutovanie nad stavom slobody prejavu a slobody médií, čo je oblasť, v 
ktorej päť po sebe nasledujúcich správ Komisie nezaznamenalo „žiadny pokrok“; 
dôrazne odsudzuje všetky druhy útokov na médiá a zastrašovanie novinárov a vyzýva 
na ich urýchlené a skutočné vyšetrenie; naliehavo vyzýva Čiernu Horu, aby zabezpečila 
podmienky vedúce k účinnému uplatňovaniu slobody prejavu, ktorá je jednou zo 
základných hodnôt EÚ a kľúčovým prvkom procesu pristúpenia Čiernej Hory k EÚ;

21. zdôrazňuje, že mediálna gramotnosť a sloboda médií sú nevyhnutné na boj proti 
dezinformáciám; vyzýva na posilnenie európskej spolupráce s Čiernou horou v boji 
proti dezinformáciám, kybernetickým a hybridným hrozbám;

22. dôrazne odsudzuje verbálne a fyzické útoky proti národnostným menšinám a ich 
zastrašovanie, najmä v Pljevlji po parlamentných voľbách v auguste 2020;

23. berie na vedomie zákon o ochrane pred domácim násilím a žiada jeho dôsledné 
vykonávanie, keďže rodovo motivované domáce násilie a násilie páchané na deťoch sú 
aj naďalej vážnym problémom;

24. víta pokrok v oblasti ochrany práv LGBTI a prijatia zákona o partnerstvách rovnakého 
pohlavia;

25. vyzýva čiernohorské orgány, aby našli vzájomne prijateľné riešenie zákona o slobode 
náboženského vyznania na základe skutočného dialógu s príslušnými zainteresovanými 
stranami a v súlade so stanoviskom Benátskej komisie z 24. júna 2019;

Zmierenie, dobré susedské vzťahy a medzinárodná spolupráca

26. vyzdvihuje odhodlanie Čiernej Hory týkajúce sa inkluzívnej regionálnej spolupráce a 
konštruktívnu úlohu, ktorú zohráva v regióne západného Balkánu, a víta jej aktívnu 
účasť na mnohých regionálnych iniciatívach;

27. oceňuje úplné zosúladenie politiky Čiernej Hory so spoločnou zahraničnou a 
bezpečnostnou politikou EÚ a jej aktívnu účasť na civilných misiách v rámci spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

28. oceňuje pokrok Čiernej Hory a jej obnovený záväzok voči medzinárodnej policajnej 
spolupráci a nabáda ju, aby pokračovala v úsilí vysporiadať sa s migračným tlakom 
ďalším rozvíjaním svojej medzinárodnej spolupráce v oblasti readmisie a rozširovaním 
svojich kapacít na stíhanie sietí prevádzačov migrantov;

Hospodárstvo a pandémia COVID-19
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29. víta pokrok Čiernej Hory v posilňovaní stability svojho finančného sektora, ako aj pri 
vykonávaní konkrétnych zlepšení podmienok na trhu práce;

30. nabáda Čiernu Horu, aby zintenzívnila úsilie o lepšie zosúladenie vzdelávacieho 
systému s trhom práce s cieľom účinnejšie riešiť nesúlad medzi ponúkanými a 
požadovanými zručnosťami a únik mozgov medzi mladými ľuďmi;

31. so znepokojením berie na vedomie vplyv pandémie COVID-19 na hospodárstvo Čiernej 
Hory; vyzýva vládu, aby vzhľadom na vysoký verejný dlh pokračovala v zodpovednej 
makroekonomickej a fiškálnej politike; nabáda orgány, aby čo najlepšie využívali 
pomoc EÚ s cieľom zmierniť vplyv krízy;

32. opakuje, že Európska únia urýchlene zmobilizovala značnú podporu pre západný 
Balkán na riešenie núdzovej situácie v oblasti zdravia spôsobenej pandémiou COVID-
19 a sociálno-ekonomického oživenia regiónu;

33. vyzýva Komisiu a Radu, aby začlenili Čiernu Horu do spoločného obstarávania EÚ 
zameraného na očkovanie a aby občanom všetkých krajín západného Balkánu pridelili 
dostatočné množstvo očkovacích látok proti COVID-19;

34. nabáda Čiernu Horu, aby čo najlepšie využila hospodársky a investičný plán Komisie 
pre západný Balkán; uznáva jeho význam pri podpore udržateľnej prepojenosti, 
ľudského kapitálu, konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu v regióne;

Životné prostredie, energetika a doprava

35. víta pokrok Čiernej Hory v diverzifikácii výroby elektrickej energie smerom k 
obnoviteľným zdrojom, ako aj jej aktívnu účasť na programe prepojenosti západného 
Balkánu;

36. víta pozitívny vývoj v ďalšom zosúlaďovaní vnútroštátnych právnych predpisov Čiernej 
Hory v oblasti životného prostredia a zmeny klímy s acquis; vyzýva jej orgány, aby 
prijali naliehavé opatrenia na lepšie zabezpečenie chránených oblastí a potenciálnych 
lokalít sústavy Natura 2000;

°

° °

37. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 
Komisii, podpredsedovi Komisie / vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Čiernej Hory.


