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Zpráva o pokroku Černé Hory za rok 2012  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2013 o zprávě o pokroku Černé Hory 

za rok 2012 (2012/2860(RSP)) 

 

Evropský parlament, 

 s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 

členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, která byla 

uzavřena dne 29. března 20101, 

 s ohledem na závěry přijaté Evropskou radou ve dnech 19.– 20. června 2003 a jejich 

přílohu nazvanou „Soluňská agenda pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“, 

 s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 9. listopadu 2010 

o stanovisku Komise k žádosti Černé Hory o členství v Evropské unii (COM(2010)0670), 

 s ohledem na Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. května 2012 

o pokroku Černé Hory při provádění reforem (COM(2012)0222) a s ohledem na závěry 

Rady ze dne 26. června 2012, v nichž rozhodla, že přístupová jednání s Černou Horou by 

měla být zahájena dne 29. června 2012, 

 s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o zprávě o pokroku Černé Hory za rok 

2012 ze dne 10. října 2012 (SWD(2012)0331, 

 s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 10. října 2012 

nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012–2013“ (COM(2012)0600), 

 s ohledem na prohlášení a doporučení, která na své čtvrté a páté schůzi ve dnech 3.–

4. dubna 2012 a 28.–29. listopadu 2012 vydal parlamentní Výbor pro stabilizaci 

a přidružení mezi Evropskou unií a Černou Horou, 

 s ohledem na první schůzi Smíšeného poradního výboru občanské společnosti EU-Černá 

Hora, která se konala dne 2. října 2012, 

 s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ohledně uplatňování Evropské 

charty regionálních a menšinových jazyků ze strany Černé Hory, které přijal Výbor 

ministrů dne 12. září 20122, 

 s ohledem na zprávu účelově vytvořeného výboru předsednictva Rady Evropy ze dne 

29. listopadu 2012 o sledování průběhu voleb, 

 s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že politické vedení Černé Hory obdrželo ve volbách nový mandát, aby 
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dále plnilo cíle přístupových jednání; 

B. vzhledem k tomu, že Černá Hora dosáhla na cestě k členství v EU značného pokroku; 

C. vzhledem k tomu, že stále přetrvávají určité nedostatky v procesu přistoupení, zejména 

v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci na nejvyšší úrovni, které je třeba 

řešit; 

D. vzhledem k tomu, že proces přistoupení by měl i nadále zůstat hybnou silou pokračujících 

reforem; vzhledem k tomu, že občanská společnost hraje v procesu reforem a integrace 

do EU nezastupitelnou roli; 

E. vzhledem k tomu, že Černá Hora je první zemí, v níž se používá nový přístup EU 

k vyjednávání, který klade větší důraz na demokratické vládnutí, základní svobody, 

právní stát, soudnictví a boj proti korupci a organizovanému zločinu; 

F. vzhledem k tomu, že EU stanovila právní stát jako jednu z hlavních zásad procesu 

rozšiřování; 

G. vzhledem k tomu, že Černá Hora i nadále hraje důležitou roli v rámci regionální stability; 

Obecné informace 

1. vítá rozhodnutí Rady zahájit přístupová jednání s Černou Horou dne 29. června 2012; 

konstatuje, že toto rozhodnutí je významným krokem na cestě přistoupení této země k EU 

a jasným potvrzením toho, že EU se zasazuje o evropskou budoucnost západního 

Balkánu; zdůrazňuje pokrok, jehož Černá Hora dle zprávy o pokroku za rok 2012 

vypracované Komisí dosáhla; 

2. vítá skutečnost, že předčasné parlamentní volby proběhly poklidně, svobodně 

a spravedlivě v souladu s mezinárodními standardy; konstatuje, že právní předpisy 

týkající se voleb jsou z velké části v souladu s doporučeními Benátské komise a Úřadu 

pro demokratické instituce a lidská práva při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě (OBSE/ODIHR); zdůrazňuje, že právní rámec musí zcela odpovídat 

doporučením OSCE/ODIHR týkajícím se toho, že žádný občan nesmí být předmětem 

nevhodného omezování; vyzývá orgány, aby dále zdokonalily způsob sestavování 

voličských seznamů a zvýšily transparentnost, pokud jde o dohled nad financováním 

volební kampaně, a aby zajistily správné uplatňování právních předpisů v oblasti 

financování politických stran, mj. tím, že odstraní zejména veškeré formy zneužívání 

veřejných prostředků k politickým účelům; vyzývá dále k řádnému prošetření stížností, 

aby v souladu s doporučeními OBSE/ODIHR došlo k dalšímu posílení důvěry veřejnosti 

ve volební proces; 

3. vítá sestavení nové vlády a vybízí všechny politické síly, aby se prostřednictvím 

konstruktivního dialogu a úzké spolupráce s občanskou společností nadále zaměřovaly 

na program integrace své země do EU; 

4. vítá zahájení jednání s Černou Horou a domnívá se, že tento krok je zároveň pozitivním 

signálem pro další země v regionu; vybízí centrální orgány v Podgorici, aby neustávaly 

v reformním úsilí; vítá rovněž nový vyjednávací přístup EU, podle nějž se na počátku 

vyjednávání řeší zásadní otázky obsažené v kapitole 23 a 24, aby tak byl posílen význam 



právního státu a zbylo maximum času na vytvoření nezbytných právních předpisů 

a institucí a na dosažení přesvědčivých výsledků při provádění těchto změn; domnívá se, 

že pokud bude reformní proces pokračovat a bude dosaženo konkrétních výsledků, mělo 

by co nejdříve dojít k otevření nových kapitol jednání; 

5. bere s potěšením na vědomí, že pomoc poskytovaná v rámci nástroje předvstupní pomoci 

(IPA) funguje v Černé Hoře dobře; vyzývá vládu Černé Hory i Komisi, aby zjednodušily 

správní postup při financování nástroje předvstupní pomoci s cílem zlepšit jeho 

dostupnost pro menší a necentralizované občanské organizace, odborové organizace 

a další příjemce; 

Politická kritéria 

6. vítá, že kontrolní role parlamentu Černé Hory byla díky přijetí zákona o parlamentním 

vyšetřování, dodatků k jednacímu řádu parlamentu a k zákonu o důvěrnosti údajů a 

rovněž díky započetí uplatňování zákona o kontrole v oblasti bezpečnosti a obrany 

ze strany parlamentu dále upevněna; zdůrazňuje, že zajištění civilní kontroly ozbrojených 

sil je jedním z klíčových prvků demokratické reformy; poukazuje na to, že je nutné dále 

zvýšit možnosti tvorby právních předpisů a také konzultace s občanskou společností; 

vyzývá černohorský parlament, aby nadále zlepšoval svou kontrolní roli, zejména ve 

vztahu k boji proti organizovanému zločinu a korupci; vybízí k výraznější aktivitě 

parlamentu během přístupových jednání v oblasti strategických a politických diskuzí, 

analýz politik a přezkumu právních předpisů, a to na úrovni různých parlamentních 

výborů, aby si tak zajistil efektivní kontrolu nad vyjednávacím procesem; vyzývá 

k důslednějšímu dohledu parlamentu nad prováděním přijatých právních předpisů 

a usnesení; 

7. naléhavě vyzývá černohorský parlament, aby přijal ústavní předpisy s cílem zvýšit právní 

nezávislost, integritu a odpovědnost soudního systému a posílit nezávislost soudců 

a profesní autonomii Soudní rady a Rady státních zástupců; domnívá se, že je zapotřebí 

vynaložit další úsilí k zajištění profesního rozvoje a jmenování soudců a státních zástupců 

na základě zásluh; 

8. vítá opatření, která mají zlepšit efektivitu soudů, včetně snížení počtu nevyřešených 

případů, je však i nadále znepokojen délkou soudních řízení a nevhodnou infrastrukturou 

na mnoha soudech; vyzývá orgány, aby zavedly jasná kritéria pro povyšování a profesní 

hodnocení soudců a státních zástupců; vyzývá k větší transparentnosti, pokud jde o řádné 

soudní řízení a rozhodnutí soudů; 

9. je znepokojen nedostatečnými alternativami k zadržování dětí, které se dostaly 

do konfliktu se zákonem; vyzývá orgány, aby podporovaly opatření zaměřená na rozšíření 

možností odborníků pracujících s dětmi, které se dostaly do kontaktu se soudním 

systémem; 

10. požaduje další opatření, která by pomohla vytvořit profesionální, efektivní a nestrannou 

veřejnou správu vybranou na základě schopností, jež by měla v praxi naplňovat principy 

služby občanovi; zdůrazňuje, že tato opatření by měla být zavedena finančně únosným 

způsobem a s odpovídajícími mechanizmy kontroly; vítá komplexní reformu veřejného 

sektoru, která usiluje o racionalizaci a modernizaci, a vyzývá k jejímu provádění; 

11. vyzývá k posílení vazeb mezi tvůrci politik a občanskou společností; vítá zapojení 



nevládních organizací do pracovních skupin, které se zabývají přístupovými jednáními, 

v zájmu zajištění odpovědnosti a transparentnosti procesu přistoupení; považuje 

za důležité, že tyto organizace jsou rovnoprávnými členy pracovních skupin; vítá novou 

platformu vlády pro elektronické petice, která má zlepšit participativní demokracii v 

rámci tvorby politik a elektronické správy; vybízí Černou Horu, aby zvážila zřízení 

tzv. národního výboru, který by sestával z poslanců a zástupců občanské společnosti 

a jenž by fungoval jako poradní fórum během celého procesu přístupových jednání; 

poukazuje na odpovědnost vlády i parlamentu Černé Hory za včasné informování občanů 

a občanské společnosti o vývoji přístupových vyjednávání; 

12. zdůrazňuje, že Černá Hora ratifikovala osm základních úmluv Mezinárodní organizace 

práce o pracovních právech a přepracovanou Evropskou sociální chartu; zdůrazňuje 

významnou úlohu sociálního dialogu a vybízí vládu Černé Hory k tomu, aby zvýšila své 

ambice v Sociální radě a dále ji posilovala; zdůrazňuje význam zvyšování 

transparentnosti a účinnosti Sociální rady; vybízí orgány Černé Hory, aby upravily 

pracovní právo v tom smyslu, aby bylo v souladu s právními předpisy EU; 

13. vyjadřuje obavy nad dosud poměrně slabým výkonem pracovního trhu a stále se zvyšující 

nezaměstnaností dosahující 20 %; vítá národní strategii pro podporu zaměstnanosti 

a rozvoj lidských zdrojů na období let 2012–2015; vybízí orgány Černé Hory 

k urychlenému provádění této strategie, posílení kapacit veřejné služby v oblasti 

zaměstnanosti a k zintenzivnění úsilí při řešení otázek nízké míry činnosti, zaměstnanosti 

a nesouladu mezi nabídkou dovedností a poptávkou na trhu; 

14. vyjadřuje politování nad tím, že korupce je stále běžná; doporučuje vládě Černé Hory, 

aby důsledně uplatňovala protikorupční opatření a opatření v oblasti konfliktu zájmů, 

včetně nového zákona o financování politických stran; domnívá se, že je velmi důležité, 

aby dosáhla přesvědčivých výsledků zejména v oblasti vyšetřování a usvědčení, zejména 

v případech korupce na nejvyšší úrovni, aby dále posílila preventivní nástroje a osvětové 

kampaně a také chránila občany, kteří oznámí případy korupce; zdůrazňuje, že je nutné 

prohloubit spolupráci mezi agenturami, rozšířit příslušné administrativní kapacity orgánů 

dohledu a uplatňovat příslušná doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) s cílem 

zvýšit transparentnost financování politických stran a volebních kampaní; požaduje, aby 

bylo v případě vyšetřování korupce na nejvyšší úrovni, včetně přehodnocení 

kontroverzních privatizačních kauz, dosaženo konkrétních výsledků;  

15. vyzývá vládu, aby posílila právní rámec a zvýšila kapacitu orgánů činných v trestním 

řízení v boji proti organizovanému zločinu; vyzývá k rozšíření domácí, regionální 

a mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti vyšetřování finanční kriminality; chválí 

opatření zaměřená na prevenci a boj proti obchodování s lidmi, požaduje však efektivní 

vyšetřování a stíhání a rovněž přijetí opatření na rozšíření kapacit v oblasti soudních 

orgánů a orgánů činných v trestním řízení, které se zabývají případy obchodování s lidmi, 

a vyvinutí většího úsilí při identifikování obětí a zajišťování jejich ochrany, především 

pokud jde o děti a ženy; 

16. vyzývá vládu a parlament Černé Hory, aby před prezidentskými volbami, jež se budou 

konat v roce 2013, vypracovaly a přijaly nový zákon o financování prezidentské volební 

kampaně, jenž by byl v souladu s novým zákonem o financování politických stran 

a mezinárodními osvědčenými postupy uplatňovanými v jiných zemích, aby se předešlo 

jakémukoli zneužití veřejných financí; 



17. vyzývá černohorský parlament, aby přijal kodex chování pro předcházení střetu zájmů a 

zveřejnil informace o finančních zájmech členů; 

18. všímá si, že prostředí médií je pestré a rozdělené podle politických názorů; naléhavě 

vyzývá příslušné orgány, aby vzhledem k tomu, že zachování svobody sdělovacích 

prostředků je jednou ze základních zásad EU, zajistily a podporovaly prostřednictvím 

médií, která by byla prosta politického i jakéhokoli jiného vměšování, pluralitu 

sdělovacích prostředků a svobodu projevu; připomíná, že je důležité podporovat 

odpovědné sdělovací prostředky a redakční nezávislost;  

19. vítá pokrok, ke kterému došlo v oblasti dekriminalizace pomluvy a urážky na cti; 

považuje za důležité řádně vyšetřit veškeré hrozby a útoky na novináře a ohrožení 

svobody tisku a zahájit jejich stíhání; je znepokojen tím, že policejní vyšetřování týkající 

se série násilných útoků proti zástupcům i majetku černohorských médií zatím nedospěla 

ke konečnému rozsudku; zdůrazňuje, že je nutné zajistit v případě obětí spravedlnost; 

vyzývá dané orgány, aby zajistily nezávislost, soběstačnost, kontrolní kapacitu 

a fungování regulačních orgánů na základě standardů EU; 

20. vyzývá parlament Černé Hory, aby v souladu se standardy Evropského soudu pro lidská 

práva a na základě osvědčených mezinárodních postupů zajistil transparentnost orgánů 

Černé Hory a především aby zveřejnil informace, jež by mohly odhalit případy korupce 

a organizovaného zločinu, a to skrze patřičné uplatňování nového Zákona o svobodném 

přístupu k informacím; 

21. vítá pokrok, ke kterému došlo v oblasti ochrany a začlenění všech menšin a osob 

se zdravotním postižením do společnosti; je si však vědom toho, že musí dojít ke zlepšení 

zejména v oblasti začleňování Romů, Aškaliů a Egypťanů, a to především na základě 

uplatňování příslušných politických dokumentů; vyzývá orgány, aby přijaly další opatření 

zaměřená na boj proti diskriminaci a zvyšování informovanosti o dané problematice, 

zlepšily v případě uvedených skupin obyvatel (se zvláštním zřetelem na romskou, 

aškalijskou a egyptskou populaci) životní podmínky, přístup k sociálnímu zabezpečení, 

zdravotnictví, vzdělání, bydlení a službám v oblasti zaměstnanosti, zajistily řádné 

využívání veřejných služeb z jejich strany, včetně přístupu k inkluzivnímu vzdělání 

pro všechny děti, a aby chránily jejich kulturní dědictví a identitu; odsuzuje fyzické 

a slovní útoky na příslušníky lesbické, gay, bisexuální a transgenderové komunity 

a vyzývá dané orgány, aby učinily maximum pro to, aby takovýmto útokům předešly;  

zdůrazňuje odpovědnost vlády a všech politických stran zastávat aktivní postoj 

při vytváření atmosféry podporující toleranci a začleňování do společnosti; 

22. vítá odhodlání vlády bojovat proti diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlaví 

i prostřednictvím toho, že v březnu 2012 uspořádala mezinárodní konferenci „Společně 

proti diskriminaci“, na níž se shromáždili představitelé vysokých vládních subjektů 

z daného regionu, aby se zabývali sociálním a právním postavením příslušníků lesbické, 

gay, bisexuální a transgenderové komunity; vítá vytvoření útočiště pro příslušníky 

lesbické, gay, bisexuální a transgenderové komunity a doufá, že bude zajištěno jeho 

financování; vyzývá vládu, aby za účelem předcházení dalším útokům a diskriminaci 

spolupracovala s nevládními organizacemi; vřele očekává užší spolupráci v této oblasti; 

vybízí vládu Černé Hory, aby veřejně podpořila průvod Pride, jenž se má v Podgorici 

konat v rámci festivalu v roce 2013, a aby dohlédla na zajištění bezpečnosti účastníků této 

akce; 



23. podotýká, že v oblasti práv žen a rovnosti mezi muži a ženami bylo dosaženo jen 

omezeného pokroku; poukazuje na problém, který spočívá v tom, že ženy jsou i nadále 

nedostatečně zastoupeny v černohorském parlamentu a v dalších vrcholných 

rozhodujících funkcích a na pracovním trhu a že časti dochází k nerespektování jejich 

pracovních práv, včetně stejné odměny; vybízí orgány, aby na základě dostatečných 

lidských a finančních zdrojů posílily vládní a další orgány odpovědné za rovnost mezi 

muži a ženami; 

24. podotýká, že ve společnosti stále přetrvává domácí násilí proti ženám, a doporučuje 

orgánům, aby s cílem tuto otázku vyřešit a zvýšit povědomí v dané oblasti zintenzivnily 

úsilí zaměřené na uplatňování legislativního rámce; vybízí příslušné orgány, aby vyjádřily 

znepokojení nad chudobou dětí a nad tím, že přibližně tři čtvrtiny chudých dětí žijí 

ve vzdálených venkovských oblastech bez přístupu k základním službám; vyzývá 

ke zlepšení služeb pro ohrožené děti a rodiny a k reformám, které by upevnily příslušné 

odvětví sociálního zabezpečení; 

Hospodářská kritéria 

25. chválí Černou Horu za to, že je západobalkánskou zemí, kde se provádí nejvíce 

strukturálních reforem, a že si navzdory hospodářské krizi uchovává makroekonomickou 

a fiskální stabilitu; poukazuje však na zvyšování veřejného zadlužení; vyzývá vládu, aby 

pokračovala ve strukturálních reformách, racionalizovala výdaje, zvyšovala flexibilitu 

pracovního trhu, řešila otázku rostoucí nezaměstnanosti, podporovala vytváření kvalitních 

pracovních míst, zvyšovala konkurenceschopnost s cílem vytvořit plně funkční tržní 

hospodářství a podporovala malé a střední podniky; vyzývá Komisi, aby Černé Hoře 

pomohla vypracovat program inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, 

který by byl v souladu se strategií Evropa 2020; 

26. vyzývá orgány Černé Hory, aby udržovaly rovnováhu mezi hospodářským rozvojem a 

ochranou životního prostředí; vyzývá vládu, aby zajistila, že privatizace státní 

elektrárenské společnosti proběhne transparentně a že budou realizovány dohodnuté 

investice; zároveň připomíná nutnost specificky sladit rozvoj cestovního ruchu s ochranou 

životního prostředí; v souvislosti s přímořským cestovním ruchem požaduje dlouhodobé 

plánování a vytvoření silných mechanismů na předcházení poškozování životního 

prostředí a předcházení korupci v oblasti územního plánování a výstavby; 

27. vybízí orgány v Podgorici, aby uplatňovaly Strategii pro zavádění obchodních uskupení 

přijatou v červenci 2012, díky níž by se mohla zvýšit konkurenceschopnost hospodářství 

Černé Hory tím, že by došlo k upevnění pozice malých a středních podniků a ke zvýšení 

vývozního potenciálu i počtu pracovních příležitostí; 

28. je znepokojen velikostí neformální ekonomiky, což je problém, který je třeba řešit, aby 

se přilákaly investice, podpořily podniky a zajistila účinná ochrana zaměstnanců; 

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství 

29. vyzývá vládu, aby zlepšila institucionální a správní kapacity státních institucí, které 

se zabývají klíčovými oblastmi právních předpisů EU, a aby posílila interinstitucionální 

spolupráci a koordinaci, zejména s ohledem na urychlení příprav decentralizovaného 

řízení složek nástroje předvstupní pomoci, jež jsou přípravou na strukturální fondy a Fond 

soudržnosti; požaduje další zlepšování při vytváření profesionální a účinné veřejné 



správy, jejíž úředníci by byli vybíráni na základě schopností a byli by nestranní; 

30. vybízí dané orgány, aby přijaly další opatření k harmonizaci a uplatňování právních 

předpisů v oblasti životního prostředí a klimatu a k rozšíření příslušných správních 

kapacit a upevnění interinstitucionální spolupráce; 

31. zdůrazňuje nutnost zaměřit se na udržitelnou výrobu elektrické energie a sladit potřeby 

hospodářského rozvoje s ochranou životního prostředí; vítá určitý pokrok v oblasti 

obnovitelných energií; požaduje další opatření ke zlepšení energetické účinnosti 

a zajištění bezpečnosti dodávek energie; 

32. vybízí k dalšímu úsilí v oblastech jako je volný pohyb pracovníků, volný pohyb kapitálu, 

právo obchodních společností, bezpečnost potravin, veterinární a rostlinolékařská 

politika, zdaňování, podnikání a průmyslová politika a finanční a rozpočtová ustanovení; 

Regionální spolupráce a dvoustranné záležitosti 

33. poukazuje na význam dobrých sousedských vztahů a vítá konstruktivní úlohu Černé Hory 

v rámci regionální spolupráce, zejména její aktivní účast v řadě regionálních iniciativ 

v jihovýchodní Evropě; oceňuje, že Černá Hora udržuje dobré dvoustranné vztahy 

se všemi sousedními zeměmi; vyjadřuje však politování nad tím, že ještě nedošlo 

k úplnému vymezení hranic téměř s žádným ze sousedů; požaduje vyřešení všech 

zbývajících nevyřešených otázek v duchu dobrých sousedských vztahů a zdůrazňuje, 

že dvoustranné záležitosti musejí být vyřešeny před přistoupením k EU; opětovně vyzývá 

Komisi a Radu, aby v souladu se smlouvami EU zahájily vypracování obecně 

použitelného mechanizmu řešení sporů, který by se zaměřoval na řešení dvoustranných 

otázek mezi zeměmi usilujícími o přistoupení k EU a členskými státy; 

34. vítá trvalou spolupráci Černé Hory v rámci Sarajevského prohlášení v souvislosti 

s otázkou uprchlíků a vysídlených osob, a zejména dohodnutý regionální program 

pro problematiku bydlení, jenž byl podpořen na mezinárodní konferenci dárců v Sarajevu 

v dubnu 2012; zdůrazňuje nutnost vyvíjet nepřetržité úsilí ve snaze vyřešit zbývající 

otázky v rámci tohoto procesu; 

35. vítá, že Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora a Srbsko podepsaly prohlášení 

ministrů a dohodu o regionálním programu pro problematiku bydlení a také že byly 

přislíbeny finanční prostředky na podporu tohoto programu; 

36. vyzývá Černou Horu, aby sladila svůj postoj k Mezinárodnímu trestnímu soudu 

se společným postojem EU ohledně integrity Římského statutu; 

37. vítá ratifikaci a vstup dohody mezi EU a Černou Horou o rámci pro účast Černé Hory 

na operacích Evropské unie pro řešení krizí v platnost; 

 

o 

o     o 

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také vládě 

a parlamentu Černé Hory. 



 

 


