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21. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 

µηχανισµών διαβούλευσης µε τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ), ώστε να γίνει διαφανέστερη και 

πολυδεκτική η διαδικασία εκπόνησης 

πολιτικής και νοµοθεσίας· επιδοκιµάζει τη 
διεξαγωγή δηµόσιου διαλόγου σχετικά µε 

την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης για 

τα κεφάλαια 23 και 24, αλλά ζητεί να 

οριστεί επαρκές χρονικό διάστηµα για τη 

διενέργεια ουσιαστικών διαβουλεύσεων µε 

τις ΟΚΠ· καλεί τις αρµόδιες αρχές να 
αναπτύξουν περισσότερο τη σταθερή στο 

χρόνο δηµόσια χρηµατοδότηση των ΟΚΠ, 

καθώς και το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο· 
εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η 

κυβέρνηση διόρισε ένα νέο συµβούλιο για 

την ανάπτυξη των µη κυβερνητικών 

οργανώσεων· καλεί τις αρµόδιες αρχές να 
προσαρµόσουν το νοµικό πλαίσιο και τις 

πρακτικές προκειµένου να προστατέψουν 

τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών 

από τις επιθέσεις και την εκστρατεία 

µίσους που καταγγέλλεται ότι διασπείρουν 

ορισµένες εφηµερίδες και να 

διαµορφώσουν ένα κλίµα στο οποίο αυτοί 

θα µπορούν να εργάζονται χωρίς 

εκφοβισµούς και αντίποινα· 

21. σηµειώνει τις πρόσφατες προσπάθειες 
βελτίωσης των µηχανισµών διαβούλευσης 

µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών (ΟΚΠ), ώστε να γίνει 

διαφανέστερη και πολυδεκτική η 

διαδικασία εκπόνησης πολιτικής και 

νοµοθεσίας· επιδοκιµάζει τη διεξαγωγή 

δηµόσιου διαλόγου σχετικά µε την 

αναθεώρηση των σχεδίων δράσης για τα 

κεφάλαια 23 και 24, αλλά ζητεί να οριστεί 

επαρκές χρονικό διάστηµα για τη 

διενέργεια ουσιαστικών διαβουλεύσεων µε 

τις ΟΚΠ· καλεί τις αρµόδιες αρχές να 
αναπτύξουν περισσότερο τη σταθερή στο 

χρόνο δηµόσια χρηµατοδότηση των ΟΚΠ, 

καθώς και το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο· 
εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η 

κυβέρνηση διόρισε ένα νέο συµβούλιο για 

την ανάπτυξη των µη κυβερνητικών 

οργανώσεων· καλεί τις αρµόδιες αρχές να 
προσαρµόσουν το νοµικό πλαίσιο και τις 

πρακτικές προκειµένου να προστατέψουν 

τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών 

από τις επιθέσεις και την εκστρατεία 

µίσους που καταγγέλλεται ότι διασπείρουν 

ορισµένες εφηµερίδες και να 

διαµορφώσουν ένα κλίµα στο οποίο αυτοί 

θα µπορούν να εργάζονται χωρίς 

εκφοβισµούς και αντίποινα· 
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13. επιδοκιµάζει την πρόοδο που έχει 
σηµειώσει το Μαυροβούνιο όσον αφορά 

την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση ανεξαρτησίας 

και µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας του 

δικαστικού σώµατος· συνεχίζει να 
ανησυχεί σοβαρά για τις αθέµιτες επιρροές 

που βλάπτουν την ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά την 

πρόσληψη και τη σταδιοδροµία των 

δικαστών και των εισαγγελέων· 
υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη να 

βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής για 

διορισµούς και προαγωγές, καθώς και να 

εφαρµοστούν οι αρχές της νοµιµότητας και 

της αναλογικότητας στις πειθαρχικές 

διαδικασίες· ζητεί επίσης να εφαρµοστούν 
διαρκή µεταρρυθµιστικά µέτρα όσον 
αφορά τις προσλήψεις, τις προαγωγές και 

τα πειθαρχικά συστήµατα για δικαστές και 

εισαγγελείς· σηµειώνει ότι µέρος αυτών 

των προβληµάτων πρέπει να 
αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο εφαρµογής 
µιας δέσµης οργανωτικών νόµων για το 

δικαστικό σώµα· 

13. επιδοκιµάζει την πρόοδο που έχει 
σηµειώσει το Μαυροβούνιο όσον αφορά 

την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση ανεξαρτησίας 

και µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας του 

δικαστικού σώµατος· συνεχίζει να 
ανησυχεί σοβαρά για τις αθέµιτες επιρροές 

που βλάπτουν την ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά την 

πρόσληψη και τη σταδιοδροµία των 

δικαστών και των εισαγγελέων· 
υπογραµµίζει την επείγουσα ανάγκη να 

βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής για 

διορισµούς και προαγωγές, καθώς και να 

εφαρµοστούν οι αρχές της νοµιµότητας και 

της αναλογικότητας στις πειθαρχικές 

διαδικασίες· ζητεί επίσης να εφαρµοστούν 
µεταρρυθµιστικά µέτρα όσον αφορά τις 

προσλήψεις, τις προαγωγές και τα 

πειθαρχικά συστήµατα για δικαστές και 

εισαγγελείς· σηµειώνει ότι µέρος αυτών 

των προβληµάτων πρέπει να 
αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο εφαρµογής 

µιας δέσµης οργανωτικών νόµων για το 

δικαστικό σώµα· 
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