
Wspólne oświadczenie w sprawie dialogu politycznego między Unią Europejską a Czarnogórą (1)

(2006/C 242/02)

W oparciu o zobowiązania przyjęte na szczycie UE-Bałkany Zachodnie, który odbył się w Salonikach dnia
21 czerwca 2003 r., Unia Europejska i Czarnogóra (zwane dalej „Stronami”) wyrażają zdecydowaną wolę
wzmocnienia i zintensyfikowania wzajemnych stosunków w dziedzinach politycznych.

W związku z tym Strony uzgadniają ustanowienie regularnego dialogu politycznego, który będzie towa-
rzyszył ich zbliżeniu i intensyfikował je, wspierał zachodzące przemiany polityczne i gospodarcze w Czar-
nogórze oraz przyczyniał się do ustanowienia nowych form współpracy, w szczególności z uwzględnie-
niem statusu Czarnogóry jako potencjalnego kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

Dialog polityczny, oparty o wspólne wartości i aspiracje, będzie miał na celu:

1) wzmocnienie zasad i instytucji demokratycznych, jak również państwa prawa, praw człowieka oraz
poszanowania i ochrony mniejszości;

2) promowanie współpracy regionalnej, rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich i wypełnianie obowiązków
wynikających z prawa międzynarodowego, w tym pełnej i zdecydowanej współpracy z MTKJ;

3) ułatwianie włączenia Czarnogóry w największym możliwym zakresie do głównego politycznego
i gospodarczego nurtu w Europie w oparciu o jej indywidualne zasługi i osiągnięcia;

4) zwiększenie konwergencji stanowisk Stron w kwestiach międzynarodowych i w kwestiach mogących
mieć znaczące skutki dla Stron, takich jak współpraca w walce z terroryzmem, zorganizowaną prze-
stępczością i korupcją, jak również w innych obszarach w dziedzinie sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych;

5) umożliwianie każdej ze Stron uwzględniania stanowiska i interesów drugiej Strony w procesach podej-
mowania decyzji;

6) zwiększanie bezpieczeństwa i stabilności w całej Europie, w szczególności w Europie Południowo-
Wschodniej, poprzez współpracę w dziedzinach objętych wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeń-
stwa Unii Europejskiej.

Dialog polityczny między Stronami będzie się odbywał w drodze regularnych konsultacji, kontaktów i
wymiany informacji, stosownie do potrzeb, w szczególności przyjmując następujące formy:

1) spotkania wysokiego szczebla między przedstawicielami Czarnogóry, z jednej strony,
a przedstawicielami Unii Europejskiej, w postaci trojki, z drugiej strony;

2) wzajemne dostarczanie informacji na temat decyzji z zakresu polityki zagranicznej, z pełnym wykorzys-
taniem kanałów dyplomatycznych, w tym kontaktów na szczeblu dwustronnym w krajach trzecich, jak
również w ramach wielostronnych forów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, OBWE i
inne organizacje międzynarodowe;

3) kontakty na szczeblu parlamentarnym;

4) wszelkie inne środki, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia i rozwoju dialogu między Stro-
nami.

Dialog polityczny będzie się również odbywał w ramach forum UE-Bałkany Zachodnie, wielostronnego
politycznego forum wysokiego szczebla ustanowionego na szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Salonikach.
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(1) Tekst przyjęty przez Radę dnia 15 września 2006 r.


