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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2013 for Montenegro
(2013/2882(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen af 29. marts 2010 mellem De 
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken 
Montenegro på den anden side1,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds samling den 19.-20. juni 2003 og 
bilaget hertil om "Thessaloniki-dagsordenen for de vestlige Balkanlande: hen imod 
europæisk integration",

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 9. november 2010 til Europa-Parlamentet 
og Rådet om Kommissionens udtalelse om Montenegros ansøgning om medlemskab af 
Den Europæiske Union (COM(2010)0670),

– der henviser til rapport af 22. maj 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og 
Rådet om Montenegros fremskridt mod gennemførelsen af reformer (COM(2012)0222) 
og til Rådets konklusioner af 26. juni 2012, hvori det blev besluttet at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro den 29. juni 2012,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 
16. oktober 2013 om statusrapport 2013 for Montenegro (SWD(2013)0411) og 
udvidelsesstrategi og vigtigste udfordring 2013-2014 (COM(2013)0700),

– der henviser til erklæring og henstillinger fra det 6. møde i Det Parlamentariske 
Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro (SAPC) den 29.-30. april 2013,

– der henviser til sine tidligere beslutninger, herunder sin beslutning af 22. november 2012 
om udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU-tiltrædelse bør vedblive med at være en vigtig drivkraft bag 
fortsatte reformer; 

B. der henviser til, at Montenegro har gjort fremskridt hen imod EU-integration;

C. der henviser til, at kapitel 23 og 24 står over for at blive åbnet i forhandlingerne;

D. der henviser til, at den seneste forfatningsreform styrker retsvæsenets uafhængighed;

E. der henviser til, at korruption og organiseret kriminalitet fortsat giver anledning til 

                                               
1 EUT L 108 af 29.4.2010, s. 3.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0453.
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bekymringer;

F. der henviser til, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle i reform- og EU-
tiltrædelsesprocessen;

G. der henviser til, at det regionale samarbejde er yderst vigtigt for politisk stabilitet og for 
sikkerhed og økonomisk udvikling i Montenegro og hele regionen;

Tiltrædelsesforhandlinger

1. opfordrer til, at forhandlingskapitler åbnes så snart som muligt, forudsat at 
reformprocessen fortsættes, og der leveres konkrete resultater;

2. ser med tilfredshed på regeringens handlingsplaner for kapitel 23 og 24, som indeholder 
en omfattende reformdagsorden og er forudsætningen for at åbne disse kapitler; 

3. fremhæver inddragelsen af civilsamfundsrepræsentanter i forhandlingsstrukturerne;

4. understreger såvel regeringens som parlamentets ansvar for rettidigt at informere 
offentligheden om udviklingen i forhandlingerne;

Politiske kriterier

5. opfordrer alle politiske kræfter til gennem en konstruktiv dialog og et konstruktivt 
samarbejde at fastholde fokus på landets EU-integrationsdagsorden;

6. glæder sig over styrkelsen af Parlamentets tilsynsrolle, bl.a. gennem kontrol og 
rådgivende høringer; efterlyser imidlertid en kraftigere opfølgning på 
høringskonklusioner, styrket tilsyn med gennemførelsen af vedtagne love og en mere 
aktiv parlamentarisk deltagelse i forhandlingerne; bemærker, at et udvalg, der blev nedsat 
for at undersøge påstande om misbrug af offentlige midler til partipolitiske formål, ikke 
formåede at drage politiske konklusioner i sin afsluttende rapport, og at det retslige 
efterspil i denne sag fortsat er uafsluttet;

7. finder det afgørende, at koordinerings- og tilsynsmekanismen for gennemførelsen af 
strategien for den offentlige forvaltning styrkes, og at der træffes yderligere 
foranstaltninger for at skabe en professionel, effektiv, meritbaseret og upartisk offentlig 
forvaltning; opfordrer til, at ombudsmandens kontor får styrket sin uafhængighed og 
kapacitet;

8. glæder sig over forfatningsændringer, der kan styrke retsvæsenets uafhængighed og 
begrænse den politiske indflydelse på udnævnelsen af anklagere og højt rangerede 
retsembedsmænd gennem mere gennemsigtige og meritbaserede procedurer; opfordrer til 
yderligere foranstaltninger for at mindske politiseringen af retsvæsenet i praksis;

9. glæder sig over skridt til at rationalisere domstolene og nedbringe antallet af uafsluttede 
sager; er imidlertid bekymret over den langsomme gennemførelse af 
retsreformsstrategien, varigheden af retsprocedurer, den dårlige infrastruktur ved mange 
domstole og den utilstrækkelige håndhævelse af civile og administrative afgørelser; 
opfordrer til styrkelse af domstols- og anklagerådenes kapacitet; opfordrer til den 
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fornødne opfølgning på udestående rapporter om krigsforbrydelser for at få løst 
problemerne med straffrihed; opfordrer til foranstaltninger, der kan sikre civile ofre 
adgang til retfærdighed og oprejsning;

10. bemærker, at uddannelse, sundhed og offentlige indkøb fortsat er yderst sårbare over for 
korruption; hilser nedsættelsen af et nyt parlamentarisk udvalg til bekæmpelse af 
korruption velkomment; opfordrer myndighederne til at udbygge tilsynsinstitutionernes 
kapacitet, øge gennemsigtigheden i partifinansiering og styrke kapaciteten på alle niveauer 
for at begrænse uregelmæssigheder i gennemførelsen om lovgivningen om offentlige 
indkøb;

11. opfordrer til bedre koordinering mellem de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet 
i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, er alvorligt bekymret over annulleringen af 
domme, der er afsagt i første instans, i sager om organiseret kriminalitet; opfordrer 
Montenegro til forsat at deltage i internationalt og regionalt samarbejde om bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet;

12. understreger behovet for at styrke høringer og forbedre interaktionen med civilsamfundet 
for at opnå en mere gennemsigtig politikudformning;

13. er stadig bekymret over forekomsten af verbal og fysisk intimidering af journalister; 
erindrer om betydningen af at fremme ansvarlige medier og redaktionel uafhængighed; 
finder det afgørende, at det tilstræbes at beskytte journalister og pressefriheden, bl.a. 
gennem behørig efterforskning og retsforfølgelse af alle trusler og angreb mod dem; 
påskønner beslutningen om at oprette en særlig myndighed til at føre tilsyn med de 
officielle bestræbelser på at løse sager om mord og overfald på journalister, hvilket kan 
bidrage til at skabe en dybere tillid mellem staten og medierne;

14. understreger samtlige politiske kræfters ansvar for at skabe et klima med tolerance og 
inklusion; opfordrer til at forbedre situationen for socialt sårbare grupper, herunder 
adgang for handicappede til uddannelse og lægebehandling; opfordrer til, at der gives 
romaer bedre adgang til uddannelse og beskæftigelse; er bekymret over den udbredte 
homofobi i landet; påskønner den nye strategi til forbedring af LGBT-personers 
livskvalitet og myndighedernes fulde støtte til den første Pride-parade;

15. er bekymret over de langsomme fremskridt med at udvikle familie- og 
lokalsamfundsbaserede tjenester og den ringe skolegang blandt roma-børn; opfordrer til 
en effektiv gennemførelse af loven om beskyttelse mod vold i familien og til at øge det 
almindelige kendskab til barnets ret til at blive beskyttet mod enhver form for misbrug, 
forsømmelse og udnyttelse; 

Samfundsøkonomiske spørgsmål

16. opfordrer regeringen til at fokusere på at øge den økonomiske vækst for at forbedre 
levestandarden; opfordrer til bestræbelser på at løse problemet med den store uformelle 
sektor, forbedre retssystemet og bekæmpe korruption for at forbedre erhvervsmiljøet og til 
bestræbelser på at gennemføre strukturreformer for at tiltrække flere udenlandske direkte 
investeringer, som er afgørende for at diversificere økonomien;
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17. opfodrer til foranstaltninger til nedbringelse af den høje arbejdsløshed, især blandt 
førstegangsarbejdssøgende, og til forbedring af den ringe arbejdsmarkedssituation; 
opfordrer til styrkelse af topartsdialogen mellem arbejdsmarkedets parter;

Regionalt samarbejde

18. glæder sig over Montenegros proaktive deltagelse i regionale initiativer; fremhæver de 
gode bilaterale forbindelser, som Montenegro har til alle sine naboer, men understreger 
behovet for at få fastlagt grænserne med Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina og 
Kosovo og til at få løst spørgsmål vedrørende henholdsvis den serbiske og den 
montenegrinske ortodokse kirke; glæder sig over fremskridtene i Sarajevo-processen, 
herunder gennemførelsen af det regionale genhusningsprogram;

°
°      °

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
Montenegros regering og parlament.


