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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Črni gori
(2019/2173(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani, ki 
je začel veljati 1. maja 2010,

– ob upoštevanju prošnje Črne gore za članstvo v Evropski uniji z dne 
15. decembra 2008,

– ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 9. novembra 2010 o prošnji Črne gore za 
članstvo v Evropski uniji (COM(2010)0670), sklepa Evropskega sveta z dne 16.–
17. decembra 2010, da Črni gori podeli status države kandidatke, in sklepa Evropskega 
sveta z dne 29. junija 2012, da se začnejo pogajanja s Črno goro za pristop k EU,

– ob upoštevanju pristopa Črne gore k zvezi NATO dne 5. junija 2017,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z zasedanja Evropskega sveta v Solunu 19. in 
20. junija 2003,

– ob upoštevanju izjave iz Sofije, podane na vrhu EU–Zahodni Balkan 17. maja 2018, in 
agende prednostnih nalog iz Sofije, priložene tej izjavi,

– ob upoštevanju berlinskega procesa, ki se je začel 28. avgusta 2014,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. novembra 2018 o poročilu Komisije o Črni 
gori za leto 20181,

– ob upoštevanju izjave in priporočil, sprejetih na osemnajstem srečanju stabilizacijsko-
pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Črna gora 25.–26. februarja 2020 v 
Podgorici,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. februarja 2020 z naslovom Okrepitev 
pristopnega procesa – verodostojna perspektiva EU za Zahodni Balkan 
(COM(2020)0057),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29 maja 2019 z naslovom Sporočilo o širitveni 
politiki EU za leto 2019 (COM(2019)0260), ki mu je priložen delovni dokument služb 
Komisije z naslovom Poročilo o Črni gori za leto 2019 (SWD(2019)0217),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2020 z naslovom Sporočilo o 
širitveni politiki EU za leto 2020 (COM(2020)0660), ki mu je priložen delovni 
dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Črni gori za leto 2020 

1 UL C 363, 28.10.2020, str. 127.
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(SWD(2020)0353),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2020 z naslovom Gospodarski in 
naložbeni načrt za Zahodni Balkan (COM(2020)0641),

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 8. aprila 2020 o globalnem odzivu EU na pandemijo 
COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– ob upoštevanju ocene Komisije z dne 21. aprila 2020 v zvezi s programom 
gospodarskih reform Črne gore za obdobje 2020–2022 (SWD(2020)0066) in skupnih 
sklepov, ki jih je Svet 19. maja 2020 sprejel v okviru ekonomskega in finančnega 
dialoga med EU ter Zahodnim Balkanom in Turčijo,

– ob upoštevanju pete seje pristopne konference s Črno goro na ravni namestnikov 30. 
junija 2020 v Bruslju, na kateri so se začela pogajanja o zadnjem pregledanem poglavju: 
poglavju 8 – Politika konkurence,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o tej državi,

– ob upoštevanju izjave z dne 31. avgusta 2020 o predhodnih ugotovitvah in sklepih 
mednarodne misije Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice 
(ODIHR) za opazovanje volitev, ki je spremljala parlamentarne volitve 30. avgusta 
2020 v Črni gori,

– ob upoštevanju svojih priporočil z dne 19. junija 2020 Svetu, Komisiji in 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 20202,

– ob upoštevanju skupne izjave z vrha med Evropskim parlamentom in predsedniki 
parlamentov Zahodnega Balkana, ki ga je sklical predsednik Evropskega parlamenta 
skupaj z vodji parlamentov Zahodnega Balkana in je potekal 28. januarja 2020,

– ob upoštevanju izjave, sprejete med vrhom EU-Zahodni Balkan, ki je potekal prek 
videokonference 6. maja 2020,

– ob upoštevanju vrha EU-Zahodni Balkan 10. novembra 2020 v okviru berlinskega 
procesa,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0000/2021),

A. ker se vsaka država širitve ocenjuje individualno glede na lastne dosežke, časovni načrt 
za pristop pa se določa glede na hitrost in kakovost reform;

B. ker sta načeli demokracije in pravne države temeljni vrednoti, na katerih temelji EU, ter 
sta v središču širitvenega in stabilizacijsko-pridružitvenega procesa; ker so potrebne 

2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0168.
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reforme za reševanje nerešenih izzivov na teh področjih;

C. ker je Črna gora v pogajalskem procesu doslej najbolj napredovala, saj je odprla vseh 33 
pregledanih poglavij pravnega reda EU in začasno zaprla pogajanja o treh poglavjih;

D. ker Črna gora še naprej uspešno izpolnjuje obveznosti iz stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma;

E. ker so parlamentarne volitve 30. avgusta 2020 privedle do prvega prenosa oblasti po 
demokratični poti v državi;

G. ker je Črna gora upravičena do predpristopne pomoči v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA);

H. ker je EU soglašala s prerazporeditvijo 374 milijonov EUR iz instrumenta za 
predpristopno pomoč, da bi se prispevalo k ublažitvi socialno-ekonomskih posledic 
pandemije covida-19 v regiji;

Zaveza širitvi

1. pozdravlja nadaljnje sodelovanje Črne gore v procesu vključevanja v EU in njen splošni 
napredek; 

2. pozdravlja odprtje poglavja 8 (politika konkurence) in odločitev Črne gore, da sprejme 
načela revidirane metodologije širitve; poziva zlasti k izpolnitvi vmesnih meril za 
poglavji 23 in 24, ki bosta naslednji mejnik; opozarja, da so bila od odprtja prvega 
poglavja decembra 2012 začasno zaprta samo tri poglavja, in spodbuja jasno 
osredotočanje na prizadevanja za izpolnitev meril za zaprtje vseh drugih poglavij;

3. ugotavlja, da so volitve 30. avgusta 2020 privedle do prvega prenosa oblasti od 
neodvisnosti države, pri katerem so bili v celoti spoštovani demokratični standardi in 
črnogorska ustava;

4. pozdravlja, da je novooblikovana črnogorska vlada na prvi delovni dan opravila 
izmenjavo mnenj s poslanci Evropskega parlamenta in uradniki EU; spodbuja novo vlado, 
naj izkoristi svoj mandat za pospešitev reform, povezanih z EU, in pristopnih pogajanj;

5. poudarja potrebo po sodelovanju in konstruktivnem sobivanju med predsednikom in 
novo vlado, da bi izboljšali napredek Črne gore na njeni poti v EU;

6. pozdravlja, da nedavne raziskave javnega mnenja kažejo, da 75 % državljanov podpira 
pristop Črne gore k EU, kar je jasno sporočilo novi vladi, da ljudje želijo reforme, ki 
temeljijo na evropskih vrednotah;

7. izreka pohvalo napredku Črne gore na več področjih pristopnih pogajanj, vključno z 
mednarodnim policijskim sodelovanjem in bojem proti trgovini z ljudmi; poziva oblasti, 
naj pospešijo politične in gospodarske reforme, zlasti na področjih pravne države, 
sodstva, svobode medijev in boja proti korupciji, kjer je potreben še večji napredek;

8. poziva k dejavnemu sodelovanju in ustreznemu vključevanju držav Zahodnega Balkana 
v konferenco o prihodnosti Evrope;
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Demokracija in pravna država

9. je seznanjen z ugotovitvami in sklepi mednarodnih opazovalcev Urada OVSE za 
demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) ter poziva oblasti, naj v celoti 
upoštevajo njihova priporočila; pozdravlja, da je vlada sprejela sklep o ustanovitvi sveta 
za nadzor volilnega imenika;

10. poziva vse politične sile v novoizvoljeni skupščini Črne gore, naj se vključijo v 
konstruktiven, smiseln in vključujoč parlamentarni dialog, saj je to bistveno za uspešno 
parlamentarno demokracijo;

11. pozdravlja prva imenovanja v delegacijo Črne gore v stabilizacijsko-pridružitvenem 
parlamentarnem odboru EU-Črna gora; poziva, naj se čim prej dokonča postopek in 
imenujejo člani iz opozicije;

12. ponovno poudarja, da je treba pospešiti delo v zvezi z izvajanjem akcijskih načrtov za 
poglavji 23 in 24 ter drugimi strateškimi dokumenti, ki zadevajo pravno državo, zlasti z 
učinkovitim medstrankarskim dialogom, usmerjenim v oblikovanje potrebne 
kvalificirane večine za ključna imenovanja sodnikov in tožilcev;

13. obžaluje, da je bil na področju sodstva dosežen le majhen napredek, in črnogorske 
oblasti poziva, naj nujno obravnavajo preostale izzive, kar zadeva neodvisnost, 
strokovnost, učinkovitost in odgovornost sodstva, v skladu s priporočili Skupine držav 
proti korupciji (GRECO);

14. izraža globoko zaskrbljenost nad tem, kako sodni svet razlaga ustavo, saj pristaja na 
nezakonito ponovno imenovanje predsednikov sodišč za več kot dva mandata;

15. pozdravlja določen napredek v boju proti organiziranemu kriminalu, zlasti kar zadeva 
večjo zmogljivost in strokovnost policije; poudarja, da so v kazenskopravnem sistemu 
še naprej prisotne sistemske pomanjkljivosti in da jih je treba prednostno obravnavati;

16. je resno zaskrbljen, ker je bil v boju proti korupciji dosežen le majhen napredek, in 
poziva odgovorne institucije, naj izboljšajo rezultate države, kar zadeva zaplembo 
premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, pregon kaznivih dejanj in pravnomočne 
obsodbe;

17. ponovno poudarja potrebo po odločnem kazenskopravnem odzivu na korupcijo na 
visoki ravni; opozarja, da se je treba učinkovito odzvati na domnevno zlorabo državnih 
sredstev za politične stranke in nezakonito financiranje političnih strank;

18. pozdravlja prizadevanja za izvedbo reforme javne uprave in rezultate, ki so že bili 
doseženi; je zaskrbljen nad ugotovitvami, da članstvo v stranki še vedno vpliva na 
zaposlovanje v črnogorskem javnem sektorju; poziva črnogorske oblasti, naj si še naprej 
prizadevajo za vzpostavitev učinkovite javne uprave in ohranijo strokovno znanje, zlasti 
o procesu pristopa k EU;

19. ugotavlja, da bo v Črni gori kmalu opravljen popis prebivalstva in stanovanj, ter poziva 
odgovorne institucije, naj bo ta popis skladen z evropskimi standardi in mednarodnimi 
priporočili;
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Spoštovanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic

20. obžaluje razmere na področju svobode izražanja in svobode medijev, za katero je 
Komisija v petih zaporednih poročilih ugotovila, da „ni napredka“; odločno obsoja vse 
vrste napadov na medije in ustrahovanje novinarjev ter poziva, naj se ti prednostno in 
učinkovito preiščejo; poziva Črno goro, naj zagotovi pogoje, ki bodo omogočali 
učinkovito uveljavljanje svobode izražanja, ene od temeljnih vrednot EU in ključnega 
elementa procesa pristopa Črne gore k EU;

21. poudarja, da sta medijska pismenost in svoboda medijev ključni za boj proti 
dezinformacijam; poziva k okrepitvi evropskega sodelovanja s Črno goro pri odzivanju 
na dezinformacije ter kibernetske in hibridne grožnje;

22. odločno obsoja verbalne in fizične napade na pripadnike narodnostnih manjšin in 
njihovo ustrahovanje, zlasti v Pljevlji po parlamentarnih volitvah avgusta 2020;

23. je seznanjen z zakonom o zaščiti pred nasiljem v družini in poziva k njegovemu 
doslednemu izvajanju, saj so nasilje na podlagi spola, nasilje v družini in nasilje nad 
otroki še vedno zelo zaskrbljujoči;

24. pozdravlja napredek pri varstvu pravic oseb LGBTI in sprejetje zakona o istospolnih 
partnerstvih;

25. poziva črnogorske oblasti, naj s pristnim dialogom z ustreznimi deležniki in v skladu z 
mnenjem Beneške komisije z dne 24. junija 2019 poiščejo vzajemno sprejemljivo 
rešitev za zakon o svobodi veroizpovedi;

Sprava, dobri sosedski odnosi in mednarodno sodelovanje

26. izraža pohvalo Črni gori za njeno zavezanost vključujočemu regionalnemu sodelovanju 
in konstruktivno vlogo, ki jo ima v regiji Zahodnega Balkana, ter pozdravlja njeno 
dejavno sodelovanje v številnih regionalnih pobudah;

27. pozdravlja popolno usklajenost Črne gore s skupno zunanjo in varnostno politiko EU ter 
njeno dejavno sodelovanje v civilnih misijah v okviru skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP);

28. izraža pohvalo za napredek Črne gore pri mednarodnem policijskem sodelovanju in za 
njeno obnovljeno zavezanost temu sodelovanju ter jo spodbuja, naj si še naprej 
prizadeva obvladati migracijski pritisk z nadaljnjim razvojem mednarodnega 
sodelovanja na področju ponovnega sprejema in povečanjem zmogljivosti za pregon 
mrež za tihotapljenje migrantov;

Gospodarstvo in pandemija covida-19

29. pozdravlja napredek Črne gore pri krepitvi stabilnosti finančnega sektorja in pri 
konkretnih izboljšavah razmer na trgu dela;

30. spodbuja Črno goro, naj okrepi prizadevanja za boljšo uskladitev izobraževalnega 
sistema s trgom dela, da bi se učinkoviteje spopadla s pojavom neskladja med ponudbo 
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znanj in spretnosti in povpraševanjem po njih ter begom možganov med mladimi;

31. z zaskrbljenostjo ugotavlja, kakšen je bil vpliv pandemije covida-19 na črnogorsko 
gospodarstvo; poziva vlado, naj glede na visok javni dolg nadaljuje z odgovorno 
makroekonomsko in fiskalno politiko; spodbuja oblasti, naj čim bolje izkoristijo pomoč 
EU, da bi ublažile posledice krize;

32. ponovno poudarja, da je Evropska unija hitro mobilizirala veliko podporo za Zahodni 
Balkan, namenjeno spopadanju z izrednimi zdravstvenimi razmerami zaradi pandemije 
covida-19 in družbeno-ekonomskemu okrevanju regije;

33. poziva Komisijo in Svet, naj Črno goro vključita v skupna javna naročila cepiv za EU in 
dodelita zadostno količino cepiv proti covidu-19 državljanom vseh držav Zahodnega 
Balkana;

34. spodbuja Črno goro, naj kar najbolje izkoristi gospodarski in naložbeni načrt Komisije 
za Zahodni Balkan; potrjuje njegov pomen pri podpiranju trajnostne povezljivosti, 
človeškega kapitala, konkurenčnosti in vključujoče rasti v regiji;

Okolje, energija in promet

35. pozdravlja napredek Črne gore pri diverzifikaciji proizvodnje električne energije na 
obnovljive vire ter njeno dejavno sodelovanje v agendi na področju povezljivosti za 
Zahodni Balkan;

36. pozdravlja pozitiven razvoj pri nadaljnjem usklajevanju črnogorske zakonodaje na 
področju okolja in podnebnih sprememb s pravnim redom Unije; poziva oblasti, naj 
nujno ukrepajo za boljše varstvo zaščitenih območij in morebitnih območij Natura 
2000;

°

° °

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Črne gore.


