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B8-0309/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του 2015 για το 

Μαυροβούνιο 

(2015/2894(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 19εο-20ήο Ινπλίνπ 

2003 θαη ην παξάξηεκά ηνπο κε ηίηιν «Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηα 

Γπηηθά Βαιθάληα: Πνξεία πξνο ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε», 

– έρνληαο ππφςε ηε πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο () κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, αθεηέξνπ, ηεο 29εο Μαξηίνπ 2010
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην απνηέιεζκα ηεο έβδνκεο ζπλεδξίαζεο ηεο δηάζθεςεο πξνζρψξεζεο 

ΔΔ-Μαπξνβνπλίνπ ζε ππνπξγηθφ επίπεδν, ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο 11εο ζπλφδνπ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο EE - Μαπξνβνπλίνπ (SAPC), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηξαζβνχξγν ζηηο 16-17 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 22αο Μαΐνπ 2012, πξνο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεη ην Μαπξνβνχλην 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ (COM(2012)0222), θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2012, φπνπ απνθαζίζηεθε ε έλαξμε εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ην Μαπξνβνχλην ζηηο 29 Ινπλίνπ 2012, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«ηξαηεγηθή δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ» (COM(2015)0611), ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ 

έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Montenegro 2015 Report» 

(«Μαπξνβνχλην - Έθζεζε γηα ην 2015») (SWD (2015)0210), 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή δηαθήξπμε ηεο πξνεδξίαο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο Βηέλλεο 

γηα ηα Γπηηθά Βαιθάληα, ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Γεληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 15εο 

Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε δηεχξπλζε θαη ηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο θαη 

ζχλδεζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε πνπ έιαβαλ νη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην Μαπξνβνχλην, 

– έρνληαο ππφςε ην έξγν ηνπ Charles Tannock σο κφληκνπ εηζεγεηή ηεο Δπηηξνπήο 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ην Μαπξνβνχλην, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, ΔΔ L 108, 29.4.2010, ζ. 1. 
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– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζεκεηψζεθε πεξαηηέξσ πξφνδνο ζηηο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Μαπξνβνχλην θαη φηη, θαηά ηε δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε ησλ 

Βξπμειιψλ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2015, άλνημαλ δχν αθφκε δηαπξαγκαηεπηηθά θεθάιαηα, 

πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ ελέξγεηα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Μαπξνβνχλην 

είλαη ε ππνςήθηα ρψξα ε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ζην πην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν βηψζηκνο δηάινγνο θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπ θπβεξλψληνο ζπλαζπηζκνχ θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε πξφνδνο ζηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ειεχζεξεο, δίθαηεο θαη δηαθαλείο βνπιεπηηθέο εθινγέο έρνπλ 

θαίξηα ζεκαζία γηα ην δεκνθξαηηθφ κέιινλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Μαπξνβνχλην ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ έλα ηζρπξφ 

ηζηνξηθφ επηδφζεσλ σο πξνο ην θξάηνο δηθαίνπ, ην νπνίν απνηειεί ζεκειηψδεο 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη κία ηζρπξή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ εληζρχεη ηελ πνιηηηθή 

ινγνδνζία, ελδπλακψλεη ηελ αιιειεγγχε εληφο ηεο ρψξαο θαη πξνσζεί ηε βειηησκέλε 

θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ΔΔ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθζνξά εμαθνινπζεί λα είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα θαη φηη ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη νη απεηιέο θαηά ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο ζπλερίδνπλ λα 

πξνθαινχλ αλεζπρία· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλεξγίαο, ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο θηψρεηαο, θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

εξγαζηαθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηα ελσζηαθά πξφηππα· 

1. επηδνθηκάδεη ηε ζηαζεξή πξφνδν ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ην 

Μαπξνβνχλην θαη ζεκεηψλεη φηη κέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλνίμεη 22 θεθάιαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεθαιαίσλ 23 θαη 24, ελψ δχν απφ απηά 

έρνπλ θιείζεη πξνζσξηλά· ελζαξξχλεη ηελ απηή πξφνδν σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο γηα λα θιείζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ απνηεινχλ ήδε αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα αλνίμνπλ λέα θεθάιαηα· ηνλίδεη φηη ε πξφνδνο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απζηεξή εθαξκνγή ζπλαθψλ 

ζρεδίσλ δξάζεο θαη ζηξαηεγηθψλ· επαλαιακβάλεη φηη ε ζπλνιηθή πξφνδνο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο εμαξηάηαη απφ ηελ πξφνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη 

ζηελ θαηαγξαθή νξαηψλ επηδφζεσλ ζην ζέκα απηφ· 

2. δεηεί κεγαιχηεξν θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν επί ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο· ραηξεηίδεη 

ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ην 2015 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

επνπηείαο, αιιά ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ θαη λα βειηησζεί ε πξφζβαζή ηνπ ζηε ζρεηηθή κε ηελ έληαμε 

πιεξνθφξεζε· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ πξνζθάησο εγθξηζέληα θψδηθα 

δενληνινγίαο θαη δεηεί ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα λα βειηησζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζην θνηλνβνχιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· 
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3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ην θιίκα πφισζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα θαη γηα 

ην γεγνλφο φηη ηκήκα ηεο αληηπνιίηεπζεο κπντθνηάξεη ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο· πξνηξέπεη φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο, ηφζν ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη 

ηεο αληηπνιίηεπζεο, λα δεζκεπζνχλ εθ λένπ γηα βηψζηκν δηάινγν θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· ζεκεηψλεη ηελ 

απφξξηςε ηεο πξφηαζεο δπζπηζηίαο ζην θνηλνβνχιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνχ πνπ 

επαθνινχζεζε· ππελζπκίδεη φηη ν δηάινγνο θαη ν ζπκβηβαζκφο απνηεινχλ 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζε θάζε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ· ζεσξεί 

νπζηψδεο γηα ηε δεκνθξαηηθή νκαιφηεηα θάζε κνξθή δηακαξηπξίαο λα είλαη εηξεληθή 

θαη ζχκθσλε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία· αλακέλεη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ελδειερψο θαη εγθαίξσο φια ηα θξνχζκαηα βίαο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ θαηαγγειηψλ γηα 

ππεξβνιηθή άζθεζε βίαο απφ νξηζκέλα κέιε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ· ζεκεηψλεη 

ηηο αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζηνλ λφκν γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπλαζξνίζεηο· 

4. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη πιήξσο ηε λέα εθινγηθή λνκνζεζία πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ελδερφκελσλ λέσλ εθινγψλ θαη λα εληζρχζεη πεξηζζφηεξν ηελ Κξαηηθή 

Δθινγηθή Δπηηξνπή, ε νπνία πξέπεη λα εθπιεξψλεη απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηεο· 

ηνλίδεη εθ λένπ ηελ αλάγθε λα δνζεί ε δένπζα πνιηηηθή ζπλέρεηα ζηελ «ππφζεζε ηεο 

ερνγξάθεζεο», ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί σο πξνο ηε 

δηθαζηηθή ζπλέρεηα· 

5. επηζεκαίλεη ηε ζρεηηθή πξφνδν ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2011-2016 θαη δεηεί λα εγθξηζεί εγθαίξσο κία ζηξαηεγηθή πνπ ζα θαιχπηεη ηελ 

πεξίνδν 2016-2020· ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ απνπνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο· ζεσξεί νπζηψδεο λα πηνζεηεζνχλ νη αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο 

απνπνιηηηθνπνίεζεο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζε κηα ρξεζηή δηνίθεζε ρσξίο δηαθζνξά· 

επηδνθηκάδεη ηηο ηξνπνινγίεο ζηνλ λφκν γηα ηνλ Γηακεζνιαβεηή· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ δηφηη ε ηθαλφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γηακεζνιαβεηή λα δηεθπεξαηψλεη 

θαηαγγειίεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν παξακέλεη πεξηνξηζκέλε· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξν αξηζκφ εηδηθεπκέλσλ αλεμάξηεησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ· 

6. ραηξεηίδεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή  πξφνδν σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζψκαηνο θαη πξνζβιέπεη ζηελ πιήξε θαη έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 

θαλφλσλ· ζεκεηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο ζηηο 

ππνζέζεηο νξηζκέλσλ εηδψλ· δεηεί λα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζψκαηνο θαη εμαίξεη ηελ απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ· δηαηεξεί ηηο αλεζπρίεο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή πνπ αζθείηαη παξάηππα ζηε δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηνλ δηνξηζκφ δηθαζηψλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη ηθαλφηεηεο 

ησλ δηθαζηηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ ζπκβνπιίσλ, λα βειηησζεί πεξηζζφηεξν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, λα εληζρπζεί ε επηβνιή ησλ 

αζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη λα εθαξκνζηνχλ πιήξσο ηα λέα ζπζηήκαηα 

πξφζιεςεο θαη επαγγεικαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγήο· 

7. δεηεί ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ 
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θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ζηήξημε γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ· επαηλεί ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ γηα ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη γηα λα 

βνεζήζεη ηνπο απάηξηδεο ζηελ επηθξάηεηά ηεο λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπο· ελζαξξχλεη ην Μαπξνβνχλην λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηνλ 

ηνκέα απηφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα παηδηά, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο πεξαηηέξσ 

δηεπθφιπλζεο ηεο θαηαρψξηζεο ησλ γελλήζεσλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ή εθ λένπ 

ιεμηαξρηθήο θαηαρψξηζεο· 

8. θαιεί ηελ θπβέξλεζε θαη ηε δησθηηθή ππεξεζία λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηηκσξεζίαο ζηα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαη λα επηδείμνπλ κηα 

πεξηζζφηεξν πξνδξαζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαθνινχζεζε εθθξεκνπζψλ 

θαηαγγειηψλ γηα εγθιήκαηα πνιέκνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ππεχζπλνπο αμησκαηνχρνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ, ζχκθσλα 

κε ηα δηεζλή πξφηππα, φηη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο επηβάιινληαη, κε ηελ θαηνρχξσζε 

νξζήο θαη δίθαηεο απνδεκίσζεο, θαη φηη ηα ζχκαηα έρνπλ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη 

ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα ηηο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ· δεηεί ηελ πιήξε πξνζηαζία ησλ 

καξηχξσλ· επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα επίιπζε ηπρφλ δεηεκάησλ πνπ δελ ζπλάδνπλ 

κε ηελ θνηλή ζέζε ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Ρψκεο ή 

κε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο αζπιίαο· 

9. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξφζθαηε αμηνιφγεζε ηεο ΔΔ απφ νκνηίκνπο κε 

αληηθείκελν ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη δεηεί ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ζε φια ηα 

επίπεδα· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ παξαγσγήο θαη ρξήζεο πνηνηηθψλ, ρσξηζηψλ δεδνκέλσλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζηα παηδηά, γηα ηε ράξαμε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεθκεξησκέλσλ 

πνιηηηθψλ· 

10. εμαίξεη ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο λα επεθηείλεη ηελ θαιήο πνηφηεηαο πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε θαη ραηξεηίδεη ηελ αχμεζε ησλ εγγξαθψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

κεηά απφ ζηνρεπκέλε εθζηξαηεία· ραηξεηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά, θαη εηδηθφηεξα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ 

ηνπ θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ, ηεο βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θνξέσλ παξνρήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζχζηαζεο κεραληζκψλ επνπηείαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο· 

ραηξεηίδεη ην πξσηνπνξηαθφ έξγν γηα ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

άιισλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία· 

11. αλαγλσξίδεη ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παηδηθήο 

κέξηκλαο θαη ηνλίδεη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά απφ ηα θέληξα θνηλσληθήο πξφλνηαο κέζσ πεξηπησζηνινγηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ· ηνλίδεη φηη ε πξφζθαηε λνκηθή 

ηξνπνινγία πνπ επηηξέπεη ζε ελήιηθεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο θαζεκεξηλήο 

θξνληίδαο καδί κε παηδηά κε αλαπεξία δελ ζπκβαδίδεη κε ηα δηεζλή πξφηππα· ραηξεηίδεη 

ηε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο λα δηαζθαιίζεη έσο ην 2017 φηη παηδηά θάησ ησλ ηξηψλ 

εηψλ δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θξαηηθά ηδξχκαηα· επηδνθηκάδεη ηηο πξνηεηλφκελεο 

ηξνπνινγίεο ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ· δεηεί πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο νχησο 
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ψζηε ε αξρή ηνπ ππέξηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ λα πεξηιεθζεί ζε φιεο ηηο 

αζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη παξάιιεια λα πξναρζεί ε επξχηεξε πξφζβαζε 

ζηε δηθαηνζχλε· 

12. επηζεκαίλεη φηη, παξά ηηο ζεηηθέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, ε δηαθζνξά εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη 

ησλ θαηαζθεπψλ· επαλαιακβάλεη φηη είλαη αλαγθαία ε εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζε φια 

ηα επίπεδα, δεδνκέλνπ φηη ππνζθάπηεη ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα θαηαζηήζεη ηελ 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο, δηαζέηνληαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

επαξθείο αλζξψπηλνπο θαη δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο· επηθξνηεί ηε ζχζηαζε Δηδηθήο 

Δηζαγγειίαο ηα θαζήθνληα ηεο νπνίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο, θαη δεηεί λα θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή ην ηαρχηεξν δπλαηφλ· ραηξεηίδεη 

ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2016· δεηεί λα θαηνρπξσζνχλ ε αλεμαξηεζία ηνπ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηεμάγεη 

δηνηθεηηθέο έξεπλεο· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο· θαιεί ηηο αξρέο λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηελ θπξηφηεηα εηαηξεηψλ θαη αθηλήησλ θαη 

ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ·  

13. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ην λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

καξηχξσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο· δεηεί ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ηεο θπβέξλεζεο, φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ ζηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο· επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

επηδφζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζε ζρέζε κε ηε δηεξεχλεζε, 

ηελ πνηληθή δίσμε θαη ηελ επηβνιή θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, 

ελδπλάκσζεο ηεο ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηζαγγειέσλ, ησλ 

δηθαζηηθψλ θαη ηεο αζηπλνκίαο θαζψο θαη ζπζηεκαηηθήο δηεμαγσγήο νηθνλνκηθψλ 

εξεπλψλ θαη άζθεζεο ηεο εμνπζίαο θαηάζρεζεο θαη δήκεπζεο· δεηεί ηελ πνηληθνπνίεζε 

ηνπ αζέκηηνπ πινπηηζκνχ· 

14. επηζεκαίλεη ηελ άζθεζε δίσμεο απφ ηελ Δηζαγγειία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζε νξηζκέλνπο 

δήκνπο ηεο ρψξαο θαηά δηαθφξσλ ππαιιήισλ γηα δηαθζνξά ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά 

θιηκάθηα· ραηξεηίδεη ηελ ελέξγεηα απηή σο ζεηηθφ βήκα γηα ηελ επίηεπμε θαιψλ 

επηδφζεσλ ζηελ εμάξζξσζε ηεο δηαθζνξάο ζηα αλψηεξα θιηκάθηα θαη πξνηξέπεη ην 

Μαπξνβνχλην λα ζπλερίζεη ηελ πξαθηηθή απηή· επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο ησλ επηδφζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δίσμεο θαη ηεο παξαπνκπήο ζηε δηθαηνζχλε 

ππνζέζεσλ δηαθζνξάο ζε αλψηεξα θιηκάθηα· εμαίξεη ηηο θαιέο επηδφζεηο ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Podgorica ζηελ έθδνζε θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα αδηθήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά· 

15. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη ν αλαθεξφκελνο αξηζκφο ηειεζίδηθσλ θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ζε ππνζέζεηο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ν αξηζκφο θαηαζρέζεσλ θαη 

δεκεχζεσλ πξντφλησλ εγθιήκαηνο παξακέλνπλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα· ελζαξξχλεη 

ηελ αλάπηπμε ζηελφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηθαζηηθψλ θαη 

δησθηηθψλ αξρψλ· επηδνθηκάδεη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη 
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γεηηνληθψλ ρσξψλ ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ· ραηξεηίδεη ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο Eurojust θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· κνινλφηη ζεκεηψλεη φηη ην λνκηθφ πιαίζην 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ελ γέλεη ζε 

ιεηηνπξγία, δεηεί λα εληζρπζεί ζεκαληηθά ην αληίζηνηρν ειεγθηηθφ πιαίζην θαη λα 

απμεζεί ν αξηζκφο  εξεπλψλ, δηψμεσλ θαη θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε ππνζέζεηο 

απηνχ ηνπ είδνπο· 

16. ελζαξξχλεη ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο πηπρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπγθξφηεζεο νκάδαο δηαηνκεαθνχ ζπληνληζκνχ· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα απμήζνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ, ησλ θαηαζρέζεσλ θαη ησλ δεκεχζεσλ, λα 

εληνπίδνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζχκαηα θαη λα αζθνχλ ηηο 

αληίζηνηρεο δηψμεηο· ραηξεηίδεη ηηο 70 ζπιιήςεηο γηα εκπνξία αλζξψπσλ πξνο ηελ Ιηαιία 

κεηά απφ έξεπλεο ησλ αξρψλ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· 

17. επηζεκαίλεη φηη ε αζηπλνκία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ έρεη εληείλεη ηνπο ειέγρνπο ζε φιε ηε 

ρψξα κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ελδερφκελσλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο καπξνβνχλησλ πνιηηψλ ζε νξγαλψζεηο ηδηραληηζηψλ· επηδνθηκάδεη ηελ 

έγθξηζε ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην 2016-2018 θαη ηε ζπγθξφηεζε 

δηππνπξγηθήο νκάδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα πξνβνχλ ζηελ νξζή πινπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ παξαθνινχζεζε θάζε 

δπλεηηθήο απεηιήο ελαληίνλ ηεο αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο· ελζαξξχλεη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο λα εληζρχζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή ζπλεξγαζία, κεηαμχ άιισλ 

κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηελ απάληεζε ζηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο· εθηηκά φηη 

φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζχκθσλα 

κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη κέζα· θξνλεί φηη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή, ε 

πξνψζεζε ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη ηνπ δηαιφγνπ ζε δηεζλνηηθφ θαη δηαζξεζθεηαθφ 

επίπεδφ θαη ε πεξαηηέξσ πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ΔΔ είλαη νπζηψδε ζηνηρεία 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα· 

18. ραηξεηίδεη ηηο πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ λα εληείλεη 

ηνλ αγψλα θαηά ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο φπισλ θαη εθξεθηηθψλ· δεηεί λα ππάξμεη 

εληαηηθφο ζπληνληζκφο θαη αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ πξσηνβνπιηψλ 

ζην Μαπξνβνχλην, θαζψο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ απφ 

πιεπξάο Δπηηξνπήο ζην ζέκα απηφ· 

19. ραηξεηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο κε 

νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο 

δηαθάλεηαο ζηελ πνιηηηθή θαη λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κεηαμχ άιισλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ ζηε δηαδηθαζία κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ· αλαγλσξίδεη ηνλ δήιν θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ηνκέα ησλ ΟΚΠ, ν 

νπνίνο έρεη απνδείμεη φηη έρεη δπλακηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξνπζία ζε πνιινχο 

ηνκείο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε πξφζβαζε ησλ ΟΚΠ ζηε ζρεηηθή 

κε ηελ έληαμε πιεξνθφξεζε θαη λα ππάξμεη θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ΟΚΠ· θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ έλα 
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βηψζηκν ζχζηεκα δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΟΚΠ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπλζήθεο πνπ ζα επλννχλ ηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα· 

20. επαλαιακβάλεη πφζε ζεκαζία έρνπλ ε ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ε 

πνιπθσλία, θαζψο θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ππφ ηελ επξεία έλλνηα, σο κία απφ ηηο 

θεληξηθέο αμίεο ηεο ΔΔ θαη ππιψλαο θάζε δεκνθξαηίαο· δηαηεξεί ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα 

ηελ ειεπζεξία ησλ ΜΜΔ ζην Μαπξνβνχλην, ην νπνίν σο πξνο ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ 

βξίζθεηαη κφιηο ζηελ 114ε ζέζε ηεο εηήζηαο θαηάηαμεο ησλ Γεκνζηνγξάθσλ Υσξίο 

χλνξα· ελζαξξχλεη ηε ζπλέρηζε ηεο πξνφδνπ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ απνθάζεσλ κε ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο· δεηεί κεη’ 

επηηάζεσο ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ δεκφζηνπ 

ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ RTCG· δεηεί ηζφηηκε θαη δίθαηε πξφζβαζε ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο γηα φια ηα θφκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

απηνξξχζκηζεο ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ νξγαληζκψλ· ραηξεηίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα· 

21. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη δελ ζεκεηψζεθαλ λέεο επηζέζεηο θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαηά 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο αλεπάξθεηεο ζηε 

δηεξεχλεζε πξνεγνχκελσλ θξνπζκάησλ βίαο θαη εθθνβηζκνχ εηο βάξνο 

δεκνζηνγξάθσλ· πξνηξέπεη ηηο αξκφδηεο αξρέο λα επηιχζνπλ ηηο εθθξεκνχζεο 

ππνζέζεηο βίαο θαη απεηιψλ θαηά δεκνζηνγξάθσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δνινθνλίαο 

ηνπ Duško Jovanović ην 2004, κε ηε βειηίσζε ηεο δηεξεχλεζεο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

πξνζαγσγή ζηε δηθαηνζχλε φρη κφλν ησλ δξαζηψλ αιιά θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη 

πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο, θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο πνπ 

έρεη ζπγθξνηεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηεξεχλεζεο ππνζέζεσλ βίαο θαηά 

δεκνζηνγξάθσλ· δηαηππψλεη εξσηεκαηηθά σο πξνο ηε ζεκεξηλή ζχλζεζε ηεο επηηξνπήο, 

ε νπνία απαξηίδεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% απφ κέιε ησλ δπλάκεσλ 

αζθαιείαο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ πξφνδν θαη ζηελ 

έγθξηζε εθζέζεσλ φηαλ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα παξαηείλεη ηελ 

εληνιή ηεο επηηξνπήο απηήο θαη λα ηεο εμαζθαιίζεη πνιχ πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε θαη 

πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη δεκνζηνγξαθηθψλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηζρπξή 

ψζεζε πξνο ηελ απηνινγνθξηζία θαη λα πεξηνξίζνπλ ην πεδίν ηεο εξεπλεηηθήο 

δεκνζηνγξαθίαο· θαηαδηθάδεη ηηο ζπλερηδφκελεο εθζηξαηείεο ιαζπνινγίαο, θπξίσο απφ 

ζπγθεθξηκέλε ζθαλδαινζεξηθή εθεκεξίδα, πνπ έρνπλ ζην ζηφραζηξν πξνβεβιεκέλνπο 

αθηηβηζηέο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη νξηζκέλνπο πνιηηηθνχο ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν· ππελζπκίδεη φηη φινη νη δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα ηεξνχλ πιήξσο 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο επαγγεικαηηθνχ ξεπνξηάδ· επηζεκαίλεη φηη ε θνηλφηεηα ησλ 

ΜΜΔ είλαη βαζηά πνιηηηθνπνηεκέλε θαη δηαηξεκέλε, φηη ηα επαγγεικαηηθά θαη 

δενληνινγηθά πξφηππα είλαη αλίζρπξα θαη φηη νη ακνηβέο ησλ δεκνζηνγξάθσλ είλαη 

πεληρξέο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο επηζθαιείο· ζεσξεί ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ηελ 

πιήξε αλεμαξηεζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ καθξηά απφ θάζε είδνπο παξεκβάζεηο, κεηαμχ 

άιισλ απφ ηδηνθηήηεο ΜΜΔ· ραηξεηίδεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ησλ 

ΜΜΔ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θψδηθα δενληνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε πνηνηηθή δεκνζηνγξαθία· δεηεί λα ζπλερηζηεί ν δηάινγνο πνπ δηεμάγεηαη 

ππφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηε πλεξγαζία ζηελ 

Δπξψπε θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε βειηίσζε ησλ δενληνινγηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
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πξνηχπσλ ζηα ΜΜΔ· 

22. επηδνθηκάδεη ηηο βειηηψζεηο ζην λνκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη ηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα 

θηίξηα παξακέλνπλ απξνζπέιαζηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ δεθαηξηψλ δεκφζησλ θηηξίσλ πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζρνιείσλ, 

λνζνθνκείσλ, θέληξσλ θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη δηθαζηεξίσλ, παξά ηε δέζκεπζε ηεο 

θπβέξλεζεο γηα αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ 2013· δεηεί ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ηνπ Σακείνπ Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο θαη Απαζρφιεζεο γηα 

Άηνκα κε Αλαπεξία·  

23. θαιεί ηηο αξκφδηεο αξρέο λα ελζαξξχλνπλ ηε βειηίσζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ 

εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κεηαμχ άιισλ ζηελ 

αζηπλνκία θαη ζην δηθαζηηθφ ζψκα· δεηεί επίζεο απφ απηέο λα εγθξίλνπλ λέν λφκν γηα 

ηηο κεηνλφηεηεο θαη λφκν γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη κεηά απφ θαηάιιειεο δηαβνπιεχζεηο κε φινπο 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιπεζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Boka Kotorska (θφιπνο ηνπ Κφηνξ) θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ηεο έιιεηςεο δηαθάλεηαο ζηα θνλδχιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζέκαηα κεηνλνηήησλ· επηδνθηκάδεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο αλεθηηθφηεηαο θαη έληαμεο γηα φιεο ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο· 

24. ζεκεηψλεη ηε βειηηνχκελε ζπκκεηνρή ζπνπδαζηψλ Ρνκά ζε φια ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο, αιιά δεηεί θαη πάιη πξφζζεηα κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ Ρνκά, ησλ κεηνλνηήησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Αζθάιη ζηελ πεξίζαιςε, ηε ζηέγαζε 

θαη ηελ απαζρφιεζε· πξνηξέπεη ηνπο θνξείο ηφζν ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ φζν θαη ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ ερζξηθή ζηάζε, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα 

εγθιήκαηα κίζνπο θαηά ηεο θνηλφηεηαο ΛΟΑΓΜ, ηδίσο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ αιιαγή 

ζπκπεξηθνξψλ, θαη παξέρνληαο θαηάξηηζε ζηελ αζηπλνκία, ζηνπο εηζαγγειείο θαη 

ζηνπο δηθαζηέο· δεηεί λα πξνζάγνληαη ζηε δηθαηνζχλε νη ππαίηηνη ησλ δηαθξίζεσλ 

απηψλ θαη ησλ βηαηνηήησλ· ελζαξξχλεη ηηο αξρέο λα ζπλερίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΓΜ θαη λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη· επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ζηελ ηξίηε παξέιαζε 

ππεξεθάλεηαο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2015, ππήξρε ε ελδεδεηγκέλε 

πξνζηαζία θαη δελ ζεκεηψζεθαλ ζνβαξά επεηζφδηα· απνδνθηκάδεη, σζηφζν, ηελ 

απαγφξεπζε ηεο πνξείαο ππεξεθάλεηαο ζην Nikšić· 

25. δηαηεξεί ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή θαη ζεμνπαιηθή βία θαηά 

γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ, ηελ αλεπαξθή θαηαγγειία ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ, ηε κε 

άζθεζε δηψμεσλ θαη ηελ αλεπαξθή ζηήξημε θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, θαζψο θαη γηα 

ηηο επηεηθείο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο δξάζηεο ή αθφκε θαη ηελ πιήξε 

αηηκσξεζία· πξνηξέπεη ηηο αξκφδηεο αξρέο λα αληηκεησπίζνπλ κε ζνβαξφηεηα ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία, κε ηε ζπγθξφηεζε ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ θξαηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο 

γηα ηελ Πξφιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο· πξνηξέπεη ηηο αξκφδηεο αξρέο λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο θξαηηθψλ ζεζκψλ (θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, αζηπλνκηθνχο θ.ιπ.) λα 

εξγάδνληαη κε ηα ζχκαηα· ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα απμεζνχλ ε εθπξνζψπεζε 
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ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή ζηηο επφκελεο εθινγέο θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο· 

26. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εληζρχζεη πεξηζζφηεξν ηα ζεζκηθά φξγαλα γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, φπσο ηνλ Γηακεζνιαβεηή θαη ην Τπνπξγείν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

Μεηνλνηήησλ, θαη λα δηαζέζεη ηθαλνχο πφξνπο γηα ηελ επηβνιή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ· 

27. επηδνθηκάδεη ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

νηθνλνκία· επηζεκαίλεη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Doing 

Business» ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην 2016, πνπ ππνινγίδεη ηελ επθνιία άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα ρψξα, ην Μαπξνβνχλην θαηαιακβάλεη ηελ 46ε 

ζέζε παγθνζκίσο, δειαδή βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζηα Γπηηθά Βαιθάληα· 

επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη ην Μαπξνβνχλην θαηέρεη ηελ 136ε ζέζε κεηαμχ 188 ρσξψλ 

σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα δηθαίνπ· 

ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

βηνκεραληθψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ· παξνηξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα δξνκνινγήζεη 

πεξαηηέξσ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, λα δηαζθαιίζεη έλα θηιηθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ, πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νηθνλνκία, λα εθαξκφζεη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε, λα αληηκεησπίζεη ηα κεγάια ειιείκκαηα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα νπνία 

πάζρεη ε ρψξα θαη ην ζέκα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, θαη λα 

εθαξκφζεη πνιηηηθέο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο· 

28. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ε ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ησλ ΜΜΔ θαη ε παξνρή ζηήξημεο, 

κε ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ εθαξκνγή βηνκεραληθήο 

πνιηηηθήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ εηαηξεηψλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα· 

29. επηζεκαίλεη κε αλεζπρία φηη ην Μαπξνβνχλην δελ έρεη ελαξκνληζηεί κε ηελ ηξίηε δέζκε 

κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη φηη δελ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

αεξίνπ· ζεκεηψλεη ηελ αλάγθε λα δηαηεζνχλ επαξθείο πφξνη γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη θαη λα ζπγθξνηεζεί κηα ππεξεζία εηδηθεπκέλε ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε· 

30. επηζεκαίλεη φηη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο είλαη έλα αλεζπρεηηθφ δήηεκα, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο θαη ηελ 

Διεγθηηθή Μνλάδα γηα ηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο, ηε δεκνζηνπνίεζε θαη ζπκβαηφηεηα 

ηεο λέαο λνκνζεζίαο θαη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε κεγάια επελδπηηθά έξγα θαζψο θαη 

ζην εξγνζηάζην αινπκηλίνπ KAP· δηαηεξεί ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε δηεπζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο ηεο KAP, δεδνκέλνπ φηη 

παξαβηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο βάζεη ηεο · επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή 

ηνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ηα ζπκκεηέρνληα κέξε λα επηηεπρζεί κέζσ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κία βηψζηκε ιχζε γηα ηε δηαδηθαζία πηψρεπζεο ηεο ΚΑΡ, ε νπνία 

ζα ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη κε ηε  θαη ζα 

βαζίδεηαη ζηε δηαθάλεηα θαη ζην θξάηνο δηθαίνπ· ππνζηεξίδεη ηε δηελέξγεηα πιήξνπο 

θαη αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ ζηα νηθνλνκηθά ηεο KAP, απφ ηελ απφθηεζή ηεο απφ ηε 

CEAC, ην 2005, κέρξη ζήκεξα· δεηεί λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζρέδηα 
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θαηαζθεπήο λένπ απηνθηλεηνδξφκνπ, πνπ ζα απνηειέζεη ην κεγαιχηεξν δεκφζην έξγν 

θαη ηε κεγαιχηεξε δαπάλε ζηελ ηζηνξία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· θαιεί ηηο αξρέο λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ην 

ζπλαθέο δίθαην· 

31. επαλαιακβάλεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην φηη ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο ρψξαο πνιιά 

άηνκα δνπλ ζε ζρεηηθή θηψρεηα ελψ ε αλεξγία ησλ λέσλ θαη ε καθξνρξφληα αλεξγία 

παξακέλνπλ δηαξθψο ζε πςειά επίπεδα· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΟΚΠ 

θαη ηνπ Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ζηε δηακφξθσζε εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ· δεηεί 

βειηηψζεηο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν· επηζεκαίλεη ηελ αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ κεηαμχ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ράζκαηνο ζηε ρψξα κεηαμχ βνξξά θαη λφηνπ· δεηεί ελεξγφηεξα 

κέηξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα απμεζεί ε απαζρφιεζε, θπξίσο ησλ λέσλ· ζεκεηψλεη 

ηελ αλάγθε λα θαηαπνιεκεζεί πην απνηειεζκαηηθά ε θνξνδηαθπγή θαη λα θαζηεξσζεί 

έλα θνηλσληθά δηθαηφηεξν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο· ελζαξξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα 

επηηαρχλεη ην έξγν ηεο φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο· ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ 2016 γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε· ραηξεηίδεη ην κλεκφλην θαηαλφεζεο κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο· 

32. δεηεί λα θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηεξεζεί ε βηνπνηθηιφηεηα 

ηνπ αιηπέδνπ ζην Ulcinj εηδηθά, σο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ηφπνπ αλαπαξαγσγήο θαη 

δηαρείκαζεο γηα ηα πηελά ζηελ αλαηνιηθή Αδξηαηηθή· θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα 

ζπλερίζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε βηψζηκε εζληθή θαη δηεζλή πξνζηαζία 

απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, αλαγλσξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ αιπθψλ σο 

έλα απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλέξγεηαο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θαζψο νη αιπθέο απηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θπζηθέο 

ππεξεζίεο ζε εθαηνκκχξηα πηελψλ εηεζίσο κφλν εθφζνλ είλαη ιεηηνπξγηθέο· 

ελζαξξχλεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο αθηνγξακκήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα· 

επαλαιακβάλεη φηη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο έγθξηζεο λένπ λφκνπ γηα ην πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ελίζρπζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

ηθαλνηήησλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ· ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ηεο 

θιηκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015· ζεκεηψλεη ηελ πξφζεζε ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ λα θαηαζθεπάζεη πεξίπνπ 80 εγθαηαζηάζεηο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ θαη ηα δηεζλή 

πξφηππα· 

33. επηδνθηκάδεη ηελ πξννξαηηθή ζπκκεηνρή θαη ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή ζπλεξγαζία, κεηαμχ άιισλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή επαλαζπκθηιίσζε θαη ζηε ζπκβνιή ζε επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Άκπλα (ΚΠΑΑ)· ηνλίδεη 

ηνλ επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζην πιαίζην ηεο «Γηαδηθαζίαο ηνπ 

Βεξνιίλνπ» θαη ηεο πξσηνβνπιίαο εμακεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηα Γπηηθά Βαιθάληα· 

ζπγραίξεη ην Μαπξνβνχλην γηα ηελ πιήξε επζπγξάκκηζή ηνπ κε ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή 

Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ) ηεο ΔΔ θαη ελζαξξχλεη ηελ θπβέξλεζή 
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ηνπ λα παξακείλεη ζηνλ δξφκν ηεο ζεκεξηλήο θαζ' νινθιεξία επζπγξάκκηζεο· 

ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ, κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην ηεο παξάλνκεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο απφ ηε 

Ρσζία θαη ησλ γεγνλφησλ ζηελ Αλαηνιηθή Οπθξαλία· παξνηξχλεη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ κε ηελ ΔΔ γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· θαιεί ηηο αξρέο ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ λα εθαξκφζνπλ γξήγνξα ηα ήπηα κέηξα πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηε 

δηάζθεςε θνξπθήο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ην 2015 ζηε Βηέλλε (π.ρ. 

απινπνίεζε/επζπγξάκκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηέιεπζεο ζπλφξσλ, κεηαξξπζκίζεηο ζηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο) πξηλ απφ ηελ επφκελε δηάζθεςε 

θνξπθήο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ ην 2016 ζηε Γαιιία· 

34. ραηξεηίδεη ηελ απφθαζε ηνπ ΝΑΣΟ λα θαιέζεη ην Μαπξνβνχλην λα εληαρζεί ζηε 

ζπκκαρία θαη ππνζηεξίδεη κηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ· ελζαξξχλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηε ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο· ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζε απνζηνιέο 

ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Άκπλα (ΚΠΑΑ) ππφ ηελ εγεζία ηεο 

ΔΔ· 

35. ραηξεηίδεη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ην δήηεκα ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ηεο Βνζλίαο - 

Δξδεγνβίλεο θαη ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, πξνηξέπεη δε ην Μαπξνβνχλην λα αμηνπνηήζεη ην 

ζηνηρείν απηφ θαη λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο γηα ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ κε ηελ 

Κξναηία θαη ηε εξβία θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί αλέθηθηε ε ιχζε ηεο 

δηκεξνχο ζπκθσλίαο, δεηεί λα επηιπζνχλ νη δηαθνξέο ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο 

Υάγεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ· επαλαιακβάλεη 

ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηηο αξρέο λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δηαδνρή ηεο πάιαη πνηέ νζηαιηζηηθήο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο (ΟΓΓ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηξαηησηηθήο θαη λαπηηθήο 

θιεξνλνκίαο· ελζαξξχλεη ην Μαπξνβνχλην λα ζπλερίζεη ηελ επνηθνδνκεηηθή θαη ζε 

πλεχκα θαιήο γεηηνλίαο αληηκεηψπηζε ησλ εθθξεκνχλησλ δηκεξψλ δεηεκάησλ κε ηνπο 

γείηνλέο ηνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζην πιαίζην ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο· θαιεί 

επίζεο ηηο αξρέο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ λα δηεπξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία απφ ηηο πξνεληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο· δεηεί απφ ηηο αξρέο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ λα ζπκκνξθσζνχλ πιήξσο 

κε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδνρή ηεο πάιαη πνηέ ΟΓΓ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα 

ζηξαηησηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία· 

36. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ζην θνηλνβνχιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. 

 


