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A Montenegróról szóló 2014. évi eredményjelentés  

Az Európai Parlament 2015. március 11-i állásfoglalása a Montenegró által elért 

eredményekről szóló 2014. évi jelentésről (2014/2947(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a 2003. június 19–20-i Európai Tanács következtetéseire, és annak 

„Thesszaloníki cselekvési program a Nyugat-Balkánért: az európai integráció útján” 

című mellékletére, 

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a 

Montenegrói Köztársaság közötti, 2010. március 29-i stabilizációs és társulási 

megállapodásra1, 

– tekintettel a 2014. december 16-i EU–Montenegró csatlakozási konferencia 

eredményeire, 

– tekintettel a reformok végrehajtása terén Montenegró által elért eredményekről szóló, 

az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2012. május 22-i bizottsági 

jelentésre (COM(2012)0222) és a Tanács 2012. június 26-i következtetéseire, 

amelyek értelmében 2012. június 29-én megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások 

Montenegróval, 

– tekintettel a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2014–2015” című, 2014. 

október 8-i bizottsági közleményre (COM(2014)0700), valamint az azt kísérő, a 

Montenegró által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentést tartalmazó bizottsági 

szolgálati munkadokumentumra (SWD(2014)0301), továbbá a 2014. augusztus 19-én 

elfogadott tájékoztató jellegű stratégiai dokumentumra (2014–2020), 

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsának a bővítésről, valamint a stabilizációs és 

társulási folyamatról szóló, 2014. december 16-i következtetéseire, 
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– tekintettel az Európai Unió–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti 

Bizottság 2014. december 1–2-án rendezett kilencedik ülésén született nyilatkozatra 

és ajánlásokra, 

– tekintettel a Montenegróról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel Charles Tannock, a Külügyi Bizottság Koszovóért felelős állandó előadója 

által végzett munkára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel jelenleg Montenegró a térség egyetlen olyan országa, amely az Unióval 

tárgyalási fejezeteket nyit meg és zár le ideiglenesen, ami igen kedvező fejlemény; 

mivel ez a vezető szerep fokozottabb felelősséget jelent mind regionális szinten, 

mind a bővítési folyamat egésze tekintetében; 

B. mivel minden tagjelölt országot az eredményei alapján ítélnek meg, és a további 

előrelépés az ország reformstratégiáinak és cselekvési terveinek hatékony 

végrehajtásától függ; 

C. mivel a csatlakozási előkészületekben történő előrelépés, valamint a választók által a 

választási rendszerbe és az állami intézményekbe vetett bizalom szavatolása 

érdekében fontos a kormány és az ellenzék közötti fenntartható párbeszéd és 

konstruktív együttműködés; mivel valamennyi politikai erőnek továbbra is az ország 

uniós csatlakozási folyamatára kell összpontosítania; 

D. mivel Montenegrónak a továbbiakban is jelentős eredményeket kell felmutatnia az 

uniós csatlakozás egyik alapvető előfeltételének számító jogállamiság tekintetében, 

és vállalnia kell az uniós tagsággal járó kötelezettségeket; mivel a korrupció továbbra 

is súlyos aggodalomra ad okot; 

E. mivel a civil társadalom fontos szerepet játszik a reformok és az uniós csatlakozás 

folyamatában; 

F. mivel a véleménynyilvánítás szabadságával és a sajtószabadsággal kapcsolatos 

helyzet továbbra is aggodalomra ad okot; mivel a jelentés által lefedett időszakban is 

történtek olyan esetek, amelyekben erőszakot alkalmaztak a médiával szemben, bár 

ezek száma a jelentések szerint csökkent; mivel az illetékes hatóságoknak fokozniuk 

kell a régi és új esetekhez kapcsolódó nyomozások és bírósági eljárások 

hatékonyságát, és a média szabad és független működését elősegítő pozitív légkört 

kell teremteniük; 

1. üdvözli a csatlakozási tárgyalásokon elért haladást, és megjegyzi, hogy ez idáig 16 

fejezetet, köztük a 23., 24. és 31. fejezetet, nyitottak meg, és kettőt (tudomány és 

kutatás, oktatás és kultúra) ideiglenesen lezártak;  

2. ösztönzi a csatlakozási tárgyalások folytatását különösen a jogállamiság, a 

médiakörnyezet és a korrupció elleni küzdelem terén végrehajtott reformok és elért 

konkrét eredmények alapján; üdvözli, hogy 2014. december 16-án több olyan 

törvényt is elfogadtak, amelyek összhangban állnak a 23. fejezet cselekvési tervével; 

úgy véli, hogy a tárgyalások során történő előrelépést, illetve a stratégiai, normatív és 

intézményi keret javítását az országban elért tényleges eredményeknek kell 



 

 

kísérniük, amelyeknek a vonatkozó cselekvési tervek és stratégiák elfogadására kell 

összpontosítaniuk; 

3. üdvözli a tárgyalási struktúrák további megerősítését, beleértve a Jogállamisági 

Tanács létrehozását; sürgeti a kormányt, hogy erősítse meg az intézményeken belüli 

koordinációt, és szélesítse ki a minisztériumközi egyeztetéseket; 

4. ismételten hangsúlyozza, hogy a jogállamisággal kapcsolatos reformok az európai 

integrációs folyamat központi elemét képezik, és elsődleges feltételei az átfogó 

csatlakozási tárgyalásoknak; úgy véli, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés 

elleni fellépés terén a politikai akarat elsődleges fontosságú a tartós eredmények 

eléréséhez és fenntartásához, hiszen ez az igazságszolgáltatási rendszer 

függetlenségének, hatékonyságának és professzionalizmusának próbája; 

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a civil társadalom aktív részvételével zajló 

reformfolyamat mindenre kiterjedjen annak érdekében, hogy a csatlakozási 

tárgyalások során el lehessen érni a szükséges eredményeket; e tekintetben aktívabb 

parlamenti felügyeletet sürget; 

6. üdvözli a parlamenti felügyelet megerősítésére vonatkozó 2014-es cselekvési terv és 

a képviselői etikai kódex 2014. decemberi elfogadását; hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni a montenegrói parlament kapacitásait, és nyomon kell követni a 2013 

júliusában elfogadott, a közpénzekkel pártpolitikai célokra történő állítólagos 

visszaélésekről szóló technikai jelentést, valamint azt, hogy az ezzel kapcsolatos 

bírósági eljárás továbbra sem zárult le; felkéri a kormányt, hogy fontolja meg a 

montenegrói parlament vonatkozó ajánlásait, és javítsa a parlament hozzáférését a 

vonatkozó információkhoz; 

7. aggasztónak tartja, hogy az országot jellemző mély megosztottság következtében a 

legnagyobb ellenzéki párt bojkottál bizonyos parlamenti üléseket, nevezetesen a 

miniszterelnökhöz intézett kérdések óráját, és úgy véli, hogy ez aláássa az 

intézmények demokratikus működését; felszólítja az összes politikai erőt – mind a 

kormánypártiakat, mind az ellenzékieket –, hogy az ország uniós integrációjának 

folyamatára összpontosítsanak, és kezdjenek fenntartható párbeszédet és konstruktív 

együttműködést, különösen a parlamenten belül; hangsúlyozza, hogy a sikeres 

végrehajtáshoz és az intézmények megerősítéséhez határozott politikai akaratra van 

szükség; 

8. felkéri a kormányt, hogy hatékony módon hajtsa végre az EBESZ/ODIHR, a 

Velencei Bizottság és a GRECO választási szabályokra vonatkozó ajánlásait az 

európai normákkal és a bevált gyakorlatokkal összhangban, beleértve a független 

jelöltként való indulás jogát, az összes jelöltnek biztosítandó egyenlő esélyek 

érdekében történő arányos közfinanszírozást és a politikai pártok pénzügyi 

ellenőrzését; megjegyzi, hogy a helyhatósági választásokat állítólagos választási 

bűncselekményekkel kapcsolatos vádak árnyékolták be; hangsúlyozza, hogy ezeket 

ki kell vizsgálni, és az illetékes hatóságoknak szükség esetén büntetőeljárást kell 

indítaniuk; 

9. hangsúlyozza az állam és a pártok egyértelmű elválasztásának fontosságát; üdvözli a 

politikai pártok finanszírozásáról szóló új törvény 2014. decemberi elfogadását, és 

sürgeti az összes politikai pártot, hogy igazoltan szavatolja annak hatékony 



 

 

végrehajtását, hiszen ez jelentősen csökkentheti a lehetőséget a közpénzekkel való 

visszaélésre; sajnálatosnak tartja, hogy a vonatkozó szabályozás fontos elemeit 

pártközi egyetértés nélkül fogadták el;  

10. üdvözli, hogy a csatlakozási tárgyalások során a Bizottság fokozottabban 

összpontosít a közigazgatási reformra; üdvözli, hogy folyamatban van az előrelépés e 

tekintetben, ám megjegyzi, hogy további lépéseket lehet tenni a szabályozás és a 

helyi végrehajtás minőségének javítása érdekében; osztja a közigazgatás 

átpolitizálásával kapcsolatos aggodalmakat; előrelépést sürget a központi és a helyi 

önkormányzati igazgatás átláthatóságának, hatékonyságának és 

elszámoltathatóságának javításában, és szorgalmazza összehangolásuk, illetve a helyi 

önkormányzatok közötti koordináció javítását, konkrétan a beruházások, a 

projekttervezés és a megvalósítás területén; alapvetően fontosnak tartja az 

alkalmazottak felvételére, elbocsátására és értékelésére vonatkozó kritériumokkal, a 

teljesítményértékelés elmaradásával, valamint a gyenge adminisztratív, felügyeleti és 

ellenőrzési kapacitásokkal kapcsolatos hiányosságok orvoslását;  

11. szorgalmazza az ombudsmani hivatal korrupciós ügyekkel szembeni kapacitásainak 

megerősítésére irányuló további erőfeszítéseket; 

12. üdvözli a 2014–2018-as időszakra szóló, új igazságügyi reformra vonatkozó 

stratégiát, és elégedetten nyugtázza a vonatkozó cselekvési terv általánosságban 

időben történő végrehajtását és az új legfőbb ügyész megválasztását; üdvözli az 

államügyészek megválasztásával kapcsolatos átláthatóság javítására irányuló új jogi 

intézkedéseket; megjegyzi, hogy az igazságügyi reform terén elért eredményeknek 

köszönhetően a 2014. decemberi kormányközi konferencián négy újabb fejezetet 

lehetett megnyitni; további erőfeszítéseket sürget az ügyhátralékok és a bírósági 

eljárások időtartamának figyelemmel kísérésére és csökkentésére, valamint az 

alkotmánybíróság hatékonyságának fokozására; 

13. üdvözli a Montenegró által az igazságszolgáltatás függetlenségét és fokozott 

hatékonyságát célzó reformok végrehajtása terén elért eredményeket; továbbra is 

rendkívül aggasztónak tartja a bírói függetlenség jogtalan befolyásolását, különösen 

a bírók és ügyészek felvétele és előmenetele tekintetében; szorgalmazza a 

kinevezésre és előléptetésre vonatkozó kiválasztási feltételek sürgős javítását, 

valamint a törvényesség és arányosság elveinek betartását a fegyelmi eljárások során; 

sürgeti a bírók és ügyészek felvételével, előléptetésével és fegyelmi rendszereivel 

kapcsolatos kulcsfontosságú reformintézkedéseket; megjegyzi, hogy ezen 

aggodalmak némelyikét megoldhatja majd az igazságszolgáltatás szervezésével 

kapcsolatos jogszabálycsomag; 

14. aggasztónak tartja az alkotmánybíróság ügyhátralékát, különös tekintettel az emberi 

jogok feltételezett rendszeres megsértésével kapcsolatos ügyekre, mint amilyen 

például a szabálysértési törvény alkotmányosságának vizsgálatára irányuló indítvány; 

15. aggasztónak tartja, hogy nem történtek komoly erőfeszítések a háborús bűnök 

tekintetében fennálló büntetlenség megszüntetésére; ösztönzi az illetékes 

hatóságokat, hogy megfelelő időben indítsanak eljárást a háborús bűnösök ellen, még 

a legmagasabb szinten is; sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy ténylegesen 

vizsgálják ki, emeljenek vádat, állítsák bíróság elé és büntessék a háborús 

bűncselekményeket a nemzetközi normáknak megfelelően, továbbá biztosítsák a 



 

 

bírósági ítéletek végrehajtását, illetve az áldozatok számára az igazságszolgáltatáshoz 

való gyors hozzáférést és a méltányos kártérítést;  

16. aggasztónak tartja, hogy a nemzetközi felajánlók által a hatóságok számára juttatott 

jelentős pénzügyi források ellenére a korrupció elleni küzdelem terén csak 

korlátozott előrelépés történt, holott a korrupció továbbra is fenyegetést jelent a 

demokratikus intézmények megfelelő működésére és stabilitására, a jogállamiságra 

és a gazdasági fejlődésre nézve; kéri, hogy a legfontosabb korrupcióellenes 

koordináló testület, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni fellépésre irányuló 

stratégia végrehajtásáért felelős országos bizottság játsszon proaktívabb szerepet; 

sürgeti a kormány, a közélet valamennyi szegmense és a civil társadalom aktívabb 

részvételét és hatékony együttműködését a megelőzésben, valamint a jogalkotási 

keret megerősítésében és a visszaéléseket bejelentő személyek védelmében; 

17. sürgeti a hatóságokat, hogy javítsák az ügyészek, a bírák, a rendőrség és más 

bűnüldöző hatóságok kapacitásait, valamint a nyomozások, vádemelések és 

elmarasztaló ítéletek terén minden szinten, köztük a magas szintű korrupciós 

esetekben elért eredményességet; üdvözli a korrupcióval szembeni, és különösen a 

lobbitevékenységekkel, az általános igazgatási eljárásokkal és a közbeszerzéssel 

kapcsolatos törvények elfogadását, valamint az összeférhetetlenség megelőzéséről 

szóló törvények módosítását; szorgalmazza ezek hatékony végrehajtását annak 

érdekében, hogy biztosítani lehessen a bűnüldöző hatóságok közötti fokozottabb 

együttműködést, valamint az összeférhetetlenséggel és a vagyonnyilatkozatokkal 

kapcsolatos ellenőrzések rendszerének javítását; felkéri a Bizottságot, hogy szorosan 

kövesse nyomon e törvények végrehajtását; fontosnak tartja az intézmények 

megerősítését annak érdekében, hogy képesek legyenek proaktívabb megközelítést 

alkalmazni a korrupcióval szemben, továbbá úgy véli, hogy teljes körűen be kell 

vonni a Korrupcióellenes Ügynökség munkájának felügyeletéért felelős új 

parlamenti bizottságot, az ügynökség számára pedig elegendő forrást kell biztosítani; 

hangsúlyozza, hogy az igazságügyi rendszer függetlensége és elszámoltathatósága 

tekintetében fennálló hiányosságok továbbra is súlyos aggodalomra adnak okot, és 

akadályozzák a korrupció elleni fellépést; 

18. felszólítja továbbá bírói kart, hogy átláthatóbban dolgozzanak a korrupciós és a 

szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben, különösen az ilyen cselekményekben 

érintett vállalkozások, személyek és köztisztviselők neveinek az ítéletekben való 

közzététele tekintetében; 

19. megjegyzi, hogy a jogszabályok gyakori változásai akadályozhatják a szervezett 

bűnözés elleni küzdelem hatékonyságát; kéri az illetékes hatóságok kapacitásainak 

bővítését, különösen a nehéz esetek összetett kivizsgálása és kezelése tekintetében; 

üdvözli a büntetőtörvénykönyv módosítását, melynek célja a radikalizálódás és a 

vallásos szélsőségek megakadályozása és figyelemmel kísérése; üdvözli az új 

büntetőjogi törvényt, amely bűncselekménynek tekinti a „külföldi harcosok”, köztük 

a dzsihádisták tevékenységét; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy hatékonyan 

hajtsák végre a vonatkozó jogi rendelkezéseket annak érdekében, hogy meg lehessen 

előzni és nyomon lehessen követni a montenegrói állampolgárok biztonságát 

fenyegető cselekményeket; hangsúlyozza a szélsőségesség valamennyi formája elleni 

fellépés fontosságát; 



 

 

20. üdvözli a Montenegró és az EUROPOL közötti stratégiai és műveleti 

együttműködési megállapodás aláírását, az EUROJUST-tal kötendő megállapodásra 

irányuló tárgyalásokban elért előrelépést, valamint a montenegrói intézmények 

megfelelő európai igazságügyi hálózatokon belül elnyert megfigyelői státuszát; 

ösztönzi az érintett európai igazságügyi testületekkel folytatott szoros operatív 

együttműködést, többek között az emberkereskedelem problémáját illetően; 

21. nyugtázza a civil társadalmi szervezetekkel való egyeztetési mechanizmusok 

javítására irányuló közelmúltbeli erőfeszítéseket a döntéshozatalban és a 

jogalkotásban megvalósuló fokozottabb átláthatóság inkluzív folyamatban történő 

megvalósítása érdekében; üdvözli a 23. és 24. fejezettel kapcsolatos cselekvési 

tervek felülvizsgálatáról szóló nyilvános vitát; felkéri az illetékes hatóságokat, hogy 

javítsák tovább a civil társadalmi szervezetek fenntartható állami finanszírozását és a 

megfelelő intézményi keretet; üdvözli, hogy a kormány a nem kormányzati 

szervezetek fejlesztésével foglalkozó új tanácsot jelölt ki; sürgeti az illetékes 

hatóságokat, hogy a jogi keret és az alkalmazott gyakorlatok módosítása révén 

védjék meg a civil társadalmi aktivistákat a jelentések szerint bizonyos újságok által 

szított támadásokkal és gyűlölettel szemben, és alakítsanak ki olyan légkört, 

amelyben félelem vagy megtorlás nélkül tudnak dolgozni; 

22. ismételten kiemeli a véleménynyilvánítás szabadsága mint az egyik uniós alapérték 

jelentőségét; elengedhetetlennek tartja az újságírók teljes függetlenségét; felettébb 

aggasztónak tartja a médiaszabadság romló helyzetét, továbbá a montenegrói 

médiamunkások körében érvényesülő alacsony szintű szakmai és etikai normákat; 

rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy továbbra is célzott incidenseket követnek el 

újságírókkal és médiatulajdonosokkal szemben; megjegyzi, hogy a montenegrói 

kormány bizottságot állított fel az újságírókkal szemben elkövetett támadások 

kivizsgálása céljából; sürgeti az illetékes hatóságokat, hogy hajtsák végre e bizottság 

ajánlásait, és érjenek el következetesen jó eredményeket az elkövetők elleni bűnvádi 

eljárások és jogerős ítéletek terén; a demokratikus normák elmélyítése érdekében 

alapvető jelentőségűnek tartja a független közszolgálati média jelenlétét, amelyet 

szerkesztői függetlenség, valamint stabil és fenntartható finanszírozás jellemez; 

hangsúlyozza mindazok felelősségét, akik a politikával és a médiával foglalkoznak, 

hogy az eltérő vélemények számára teremtsék meg a tolerancia légkörét; 

hangsúlyozza, hogy a média szabadságát támogató nyilatkozatok hozzájárulnak az 

újságírók tiszteletben tartását és védelmét elősegítő légkör kialakításához; üdvözli a 

média képviselői között létrejött megállapodást a szakmai etikai kódex 

felülvizsgálatára, amely a média önszabályozásának javítása irányában tett első 

lépés; úgy véli, hogy olyan egyértelmű jogi keretet kell elfogadni, amely 

meghatározza a média tulajdoni viszonyaira és a médiafinanszírozásra vonatkozó 

szabályokat; 

23. úgy véli, hogy a múlt önkényuralmi rendszerével kapcsolatos átláthatóság, ezen belül 

a titkosszolgálatok archívumainak nyilvánosságra hozatala az első lépés a fokozott 

demokratizálódás, az elszámoltathatóság és egy erősebb intézményrendszer felé; 

24. üdvözli, hogy a megkülönböztetés elleni törvényt csaknem teljes mértékben 

összhangba hozták a közösségi joganyaggal; felszólítja a hatóságokat a faji alapú 

megkülönböztetéssel és a szankciókról szóló rendelkezésekkel kapcsolatos 

fennmaradó hiányosságok orvoslására; felszólítja a hatóságokat, hogy biztosítsanak 

minden szükséges pénzügyi és adminisztratív forrást az Antidiszkriminációs Tanács 



 

 

számára; elismeri ugyan, hogy történt némi előrelépés a roma népesség társadalmi 

befogadása és oktatása terén, de aggasztónak tartja a roma tanulók iskolából való 

kimaradási arányát és a teljes diákpopuláción belüli alacsony arányát; szorgalmazza 

a roma lakosság lakhatását, egészségét, oktatását és foglalkoztatását támogató 

kezdeményezéseket, valamint a roma nők társadalmi szerepvállalásának növelését és 

a roma női diákok oktatását; üdvözli az illetékes hatóságoknak az LMBTI-jogok 

védelmére tett erőfeszítéseit a második meleg méltóság felvonuláson, amely 

incidensek nélkül zajlott le; aggodalmát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy továbbra 

is történnek támadások LMBTI személyek és aktivisták ellen; sürgeti egyrészt a 

politikai, másrészt a civil szereplőket, hogy küzdjenek a szexuális kisebbségekkel 

szembeni széles körben elterjedt ellenségeskedés és erőszak ellen, különösen a 

közvélemény nevelésére és tájékoztatására irányuló erőfeszítésekkel az attitűdök 

megváltoztatása érdekében, valamint megfelelő képzést biztosítva a rendőrség, az 

ügyészek és a bírók számára; 

25. üdvözli a fogyatékossággal élőkre vonatkozó jogi keret javítását; megjegyzi, hogy az 

uniós joganyagnak való megfeleléshez további intézkedésekre van szükség; sürgeti a 

kormányt, hogy gyorsítsa fel az épületek akadálymentesítését, és sajnálatosnak tartja, 

hogy a legtöbb állami és önkormányzati intézmény épületei – ideértve a kiemelt 

épületeket, például a parlamentet és a bíróságokat is – továbbra sem 

akadálymentesek; továbbra is aggasztónak tartja, hogy a fogyatékossággal élő 

körében magas az általános iskola és a középiskola után az oktatásból lemorzsolódók 

aránya; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kellő átláthatóság jellemezze a 

fogyatékossággal élők rehabilitációját és foglalkoztatását támogató alapot és annak 

kiadásait; 

26. hangsúlyozza, hogy még jobban meg kell erősíteni a gyermekekkel kapcsolatos 

jogszabályok és szakpolitikák végrehajtását és nyomon követését, valamint 

megfelelő kapacitásokat kell biztosítani e célból; kéri, hogy fokozzák a gyermekek 

oktatásának minőségét, és tegyenek további erőfeszítéseket a veszélyeztetett 

gyermekek támogatása céljából; rámutat, hogy az igazságszolgáltatáshoz való 

szélesebb körű hozzáférés előmozdítása érdekében fontos, hogy a fiatalkorúak 

igazságszolgáltatási rendszerének reformját a közigazgatási, polgári és büntetőjogi 

eljárásokban részt vevő gyermekekre is kiterjesszék; 

27. aggasztónak tartja, hogy a női jogok, a nemek közötti egyenlőség, a nők politikai 

életben és munkaerőpiacon való részvétele és a családon belül erőszak elleni 

küzdelem terén továbbra is csak korlátozott előrelépés történt; hangsúlyozza, hogy a 

női jogok, a nemek közötti egyenlőség, a nők politikai életben és munkaerőpiacon 

való részvétele és a családon belül erőszak elleni küzdelem terén sürgősen fel kell 

gyorsítani az előrelépést; ebben a tekintetben sürgeti a parlament fokozottabb 

bevonását, a civil társadalommal folytatott strukturáltabb együttműködést és az 

intézményi kapacitások fejlesztését, beleértve a szociális szolgálatok és a bűnüldöző 

hatóságok közötti együttműködés fejlesztését; szorgalmazza, hogy az áldozatok jogai 

kerüljenek valamennyi intézkedés középpontjába, továbbá hogy gyakoroljanak kellő 

körültekintést a családon belüli erőszak megakadályozása, kivizsgálása, büntetése és 

az azzal kapcsolatos kártérítések esetében; 

28. üdvözli Montenegró azon szakpolitikáit, amelyek a tolerancia és a befogadás 

légkörének megteremtésére irányulnak az összes nemzeti kisebbség számára; 

határozottan arra bátorítja a montenegrói hatóságokat, hogy továbbra is védelmezzék 



 

 

a Boka Kotorska régió többnemzetiségű identitását, és fokozzák a régió kulturális és 

gazdasági együttműködését a szomszédos EU-tagállamokkal; 

29. örömmel látja, hogy a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságot továbbra is 

garantálják és tiszteletben tartják; megjegyzi, hogy továbbra is feszültség érzékelhető 

a szerb és a montenegrói ortodox egyház között, elsősorban tulajdonjogi 

kérdésekben; kéri, hogy fogadjanak el új törvényt a vallási közösségek jogállásáról; 

30. buzdítja a kormányt, hogy hajtson végre a korrupcióellenes mechanizmusokról szóló 

jogszabályi rendelkezéseket is tartalmazó fenntartható gazdasági reformokat a 

versenyképesség növelése és a strukturális hiányosságok orvoslása, a jelentős méretű 

informális szektor kezelése és az üzleti környezet átfogó javítása érdekében; 

szorgalmazza a különböző partnerek közötti szociális párbeszéd erősítését; sürgeti 

továbbá a gazdaságpolitika kialakításával és összehangolásával kapcsolatos 

kapacitások megerősítését, akár nyilvános konzultációk keretében is, többek között a 

regionális különbségek csökkentése érdekében; hangsúlyozza, hogy hatékonyan fel 

kell lépni az adócsalással szemben; aggasztónak tartja, hogy a jogi és 

igazságszolgáltatási bizonytalanság, többek között az engedélyek kiadása, az 

adóigazgatási eljárások és a szerződések érvényesítése, kockázatokat jelenthetnek a 

gazdasági élet szereplői számára, és ezek miatt Montenegró kevésbé vonzó a külföldi 

befektetések számára; hangsúlyozza, hogy sürgősen rendezni kell a kereskedelmi 

vitákat a Montenegró gazdasága számára kulcsfontosságú külföldi befektetőkkel; 

osztja a munkaerő-piaci helyzet kézzelfogható javulásának hiányával, valamint a 

fiatalok munkanélküliségével és a hosszú távú munkanélküliséggel kapcsolatos 

aggodalmakat, ezért aktív munkaerő-piaci intézkedéseket sürget;  

31. megjegyzi, hogy még mindig nem kielégítő a párbeszéd az ipari ágazat két partnere 

között, és kéri, hogy erősítsék meg még jobban az új szakszervezetek alapítóinak 

jogait, üdvözli a munkaügyi törvény módosításait, amelyek szabályozzák az 

alkalmazottak jogait csőd esetén; bátorítja a kormányt, hogy gyorsítsa fel az első 

foglalkoztatási és szociális reformprogramjával kapcsolatos munkát annak 

érdekében, hogy azonosítani tudja a Montenegró előtt álló legfontosabb 

foglalkoztatáspolitikai, társadalmi befogadással és a szegénység csökkentésével 

kapcsolatos kihívásokat, és meg tudjon felelni azoknak; 

32. üdvözli a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtását, valamint hogy Montenegró 

csatlakozott a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 

segítő EU-programhoz (COSME); kéri, hogy gyorsítsák fel a közszféra által a kkv-

knak nyújtott támogatási rendszereket, hiszen a kkv-k a gazdasági fejlődés motorjai 

közé tartoznak; 

33. továbbra is súlyosan aggasztónak tartja a legnagyobb montenegrói ipari gyártó, a 

KAP alumíniumüzem csődeljárásának késedelmes rendezését, amely ellentétes az 

ország stabilizációs és társulási megállapodás szerinti kötelezettségeivel; sürgeti a 

kormányt és az érintett feleket, hogy jussanak tartós megoldásra a KAP 

vonatkozásában, tiszteletben tartva a stabilizációs és társulási megállapodás állami 

támogatásokra vonatkozó szabályait, az átláthatóságot és a jogállamiságot; 

34. sajnálattal veszi tudomásul, hogy Montenegró figyelmen kívül hagyta a ciprusi 

bíróságnak a KAP eladása ügyében hozott végzését, és felszólítja Montenegrót, hogy 



 

 

teljes körűen ismerje el az uniós tagállamok igazságügyi hatóságainak vonatkozó 

határozatait; 

35. ösztönzi Montenegrót, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós vívmányokkal 

való összehangolás biztosítása érdekében, az igazgatási kapacitás megszilárdítása, 

fenntartható energiapolitika kialakítása és a beruházásokat ösztönző környezetbarát 

gazdasági modell előmozdítása révén tegyen további erőfeszítéseket a 

környezetvédelem és az éghajlatváltozás terén; emlékeztet rá, hogy olyan nemzeti 

energiastratégiát kell kialakítani, amely tekintetbe veszi a rendelkezésre álló sokféle 

megújuló energiaforrást, valamint hogy a természeti örökséget, illetve a védett és 

nemzetközileg elismert területeket tiszteletben kell tartani; sürgős konzultációkat 

szorgalmaz a határokon átnyúló projektekről; 

36. hosszú távú tervezésre szólít fel a tengerparti idegenforgalom terén, valamint olyan 

szilárd mechanizmusok létrehozására, amelyek megakadályozzák a környezet 

pusztítását és a korrupciót a területfejlesztés és az építési beruházások terén; 

37. üdvözli Montenegró proaktív részvételét és konstruktív szerepét a regionális és 

nemzetközi együttműködésben, valamint a regionális megbékélési folyamatban; 

gratulál a kormánynak, amiért sikerült teljes mértékben igazodni az EU közös kül- és 

biztonságpolitikájához, és ösztönzi a hatóságokat, hogy továbbra is hangolják össze 

országuk külpolitikai álláspontját az EU álláspontjával, különösen a jelenlegi 

nemzetközi terrorfenyegetés helyzetében; elismerését fejezi a kormánynak, amiért – 

Albániával együtt – Montenegró volt az egyetlen tagjelölt ország a nyugat-balkáni 

térségben, amely teljes mértékben azonosult az Unió Ukrajnával kapcsolatos 

álláspontjaival és határozataival; felszólítja a montenegrói hatóságokat, hogy fűzzék 

szorosabbra az együttműködést nemzetközi politikai és gazdasági partnereikkel, 

hogy ezáltal ellenállóbbá tegyék az országot a külső nyomásokkal, valamint az 

ország és a régió stabilitásának megingatását célzó kísérletekkel szemben; üdvözli az 

ország részvételét az EU, a NATO és az ENSZ polgári és katonai misszióiban; 

38. felhívja a NATO tagjait, és különösen azokat az uniós tagállamokat, amelyek tagjai a 

NATO-nak, hogy az adriai térség biztonságának fokozása érdekében aktívan 

támogassák Montenegró NATO-tagságát, hiszen már a térség valamennyi állama 

tagja a NATO-nak, és ezáltal hozzájárul a régió biztonságához; 

39. ösztönzi Montenegrót, hogy a csatlakozási folyamat legkorábbi szakaszában, 

konstruktív módon és a jó szomszédság szellemében rendezze a szomszédos 

államokkal a nyitott kétoldalú kérdéseket; ismételten hangsúlyozza, hogy 

mihamarabb rendezni kell Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával és 

Koszovóval a lezáratlan határkijelölési kérdéseket; szorgalmazza a szomszédos 

országokkal a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos tapasztalatok megosztása 

révén történő további együttműködést; üdvözli Montenegró megfigyelői státusát az 

Energia Charta Egyezményben; 

40. sürgeti, hogy a Horvátországgal fennálló határvitát haladéktalanul és kölcsönös 

megállapodás útján oldják meg, és amennyiben nem sikerül kölcsönösen elfogadható 

megállapodást találni, a nemzetközi jog elveinek megfelelően forduljanak a hágai 

Nemzetközi Bírósághoz; 



 

 

41. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Montenegró kormányának és 

parlamentjének. 

 


