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Euroopa Parlamendi resolutsioon Montenegro 2013. aasta eduaruande kohta
(2013/2882(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 29. märtsil 2010. aastal sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut 
ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro 
Vabariigi vahel1,

– võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi ja 
järelduste lisa „Lääne-Balkanit käsitlev Thessaloniki tegevuskava: ettevalmistused ELi 
integreerumiseks”,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Komisjoni arvamus Montenegro Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse 
kohta” (COM(2010)0670),

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2012. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
Montenegro edusammude kohta reformide elluviimisel (COM(2012)0222) ning nõukogu 
26. juuni 2012. aasta järeldusi, milles otsustati 29. juunil 2012. aastal avada Montenegroga 
ühinemisläbirääkimised,

– võttes arvesse komisjoni 16. oktoobri 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule Montenegro 2013. aasta eduaruande kohta (SWD(2013)0411 final) ning teatist 
„Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2014” (COM(2013)0700),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Montenegro parlamentaarse stabiliseerimis- ja 
assotsieerimiskomitee 29.–30. aprillil 2013. aastal toimunud kuuendal kohtumisel vastu 
võetud deklaratsiooni ja soovitusi,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Montenegro kohta ja 22. novembri 2012. 
aasta resolutsiooni laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi 
strateegilised huvid2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELiga ühinemine peaks jääma jätkuvate reformide peamiseks edasiviivaks 
jõuks; 

B. arvestades, et Montenegro on teinud edusamme ELiga ühinemise suunas;

C. arvestades, et läbirääkimiste järgmiseks sammuks on 23. ja 24. peatüki avamine;

D. arvestades, et hiljutise põhiseaduse reformiga on suurendatud kohtusüsteemi sõltumatust;

                                               
1 ELT L 108, 29.4.2010, lk 3.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0453.
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E. arvestades, et korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on endiselt tõsine probleem;

F. arvestades, et kodanikuühiskonnal on reformides ja ELiga ühinemise protsessis ülioluline 
roll;

G. arvestades, et piirkondlik koostöö on Montenegro ja kogu piirkonna poliitilise stabiilsuse, 
julgeoleku ja majandusarengu seisukohast väga oluline;

Ühinemisläbirääkimised

1. nõuab peatükkide avamist niipea kui võimalik, eeldusel, et jätkatakse reformiprotsessi ja 
saavutatakse konkreetseid tulemusi;

2. tunneb heameelt läbirääkimiste 23. ja 24. peatükki käsitleva Montenegro valitsuse 
tegevuskava üle, milles esitati põhjalik reformikava ja mis on kõnealuste peatükkide 
avamise kriteerium;

3. avaldab tunnustust selle eest, et läbirääkimiste protsessi on kaasatud kodanikuühiskonna 
esindajad; 

4. rõhutab nii Montenegro valitsuse kui ka parlamendi kohustust teavitada avalikkust 
õigeaegselt läbirääkimistel toimunud arengutest;

Poliitilised kriteeriumid

5. nõuab tungivalt, et kõik Montenegro poliitilised jõud lähtuksid jätkuvalt Montenegro ELi 
integreerimise tegevuskavast ning tagaksid pideva dialoogi ja konstruktiivse koostöö;

6. tunneb heameelt selle üle, et parlamendi järelevalvefunktsiooni on muu hulgas tõhustatud 
nõuandvat või kontrollieesmärki täitvate kuulamiste abil; nõuab siiski, et kuulamiste 
tulemuste osas võetaks tõhustatud järelmeetmeid, õigusaktide vastuvõtmise üle teostataks 
paremat järelevalvet ning parlamenti kaasataks aktiivsemalt läbirääkimistesse; märgib, et 
riiklike vahendite väidetavat väärkasutust parteipoliitilistel eesmärkidel uurinud komisjoni 
lõpparuandes ei suudetud esitada poliitilisi järeldusi, mistõttu jääb õiguslike järelmeetmete 
võtmine nimetatud küsimuses puudulikuks;

7. peab oluliseks tõhustada avaliku halduse strateegia rakendamise koordineerimise ja 
järelevalve mehhanismi ning võtta täiendavaid meetmeid, et panna alus professionaalsele, 
hästi toimivale ja tulemustele orienteeritud avalikule haldusele; nõuab, et suurendataks 
ombudsmani ameti sõltumatust ja suutlikkust;

8. tunneb heameelt põhiseaduse muudatusettepanekute üle, mille eesmärk on suurendada 
kohtusüsteemi sõltumatust, vähendades läbipaistvamate ja tugevamini tulemustele 
orienteeritud menetluste abil poliitilist mõjutamist prokuröride ja kõrgema astme 
kohtuametnike ametisse nimetamisel; ergutab võtma täiendavaid meetmeid, et vähendada 
kohtusüsteemi politiseerimist praktikas;

9. tunneb heameelt meetmete üle, mille eesmärk on kohtute tööd ratsionaalsemaks muuta ja 
vähendada lahendamist ootavate juhtumite suurt hulka; on siiski mures kohtureformi 
strateegia aeglase rakendamise, kohtumenetluste pikkuse, paljude kohtute kehva 
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infrastruktuuri ning tsiviil- ja haldusasjades tehtud otsuste ebapiisava jõustamise pärast;
nõuab kohtu- ja prokuratuurinõukogude suutlikkuse suurendamist; nõuab tungivalt, et 
sõjakuritegusid käsitlevate lõpetamata kohtuasjade puhul võetaks nõuetekohaseid 
järelmeetmeid karistamatuse probleemi lahendamiseks; nõuab meetmete võtmist, et 
tagada tsiviilohvritele juurdepääs õiguskaitsele ja hüvitistele; 

10. märgib, et haridus, tervishoid ja riigihanked on endiselt äärmiselt korruptsioonialtid 
valdkonnad; tunneb heameelt selle üle, et loodud on uus korruptsioonivastase võitluse 
parlamendikomisjon; nõuab tungivalt, et ametivõimud tõhustaksid järelevalveasutuste 
suutlikkust, muudaksid erakondade rahastamise läbipaistvamaks ning suurendaksid 
tegutsemissuutlikkust kõikidel tasanditel, et vähendada riigihanget käsitlevate õigusaktide 
rakendamisel esinevaid rikkumisi;

11. nõuab, et tõhustataks õiguskaitseasutuste ja kohtute tegevuse koordineerimist 
organiseeritud kuritegevusega võitlemisel; tunneb organiseeritud kuritegevust puudutavate 
kohtuasjade puhul tõsist muret esimese astme kohtuotsuste tühistamise pärast; kutsub 
Montenegrot üles jätkama rahvusvahelist ja piirkondlikku koostööd organiseeritud 
kuritegevusega võitlemisel;

12. rõhutab, et tuleb parandada kodanikuühiskonnaga konsulteerimist ja suhtlemist, et tagada 
poliitikakujundamise protsessi suurem läbipaistvus; 

13. on endiselt mures ajakirjanike verbaalse ja füüsilise hirmutamise pärast; tuletab meelde, 
kui oluline on edendada vastutustundlikku meediat ja toimetuste sõltumatust; peab 
oluliseks aidata kaitsta ajakirjanikke ja ajakirjandusvabadust, ka seeläbi, et uuritakse 
nõuetekohaselt kõiki ajakirjanikke ähvardavaid ohte ja nende vastu sooritatud rünnakuid 
ning tuuakse sellised juhtumid kohtu ette; tunneb heameelt otsuse üle luua eraldiseisev 
organ, et teostada järelevalvet ametivõimude püüete üle lahendada ajakirjanike mõrvamise 
ja ründamise juhtumeid, kuna see võib aidata saavutada suurema usalduse riigi ja meedia 
vahel;

14. rõhutab kõikide poliitiliste jõudude vastutust sallivuse ja kaasatuse õhkkonna loomisel; 
nõuab, et parandataks sotsiaalselt haavatavate rühmade olukorda, sealhulgas puudega 
inimeste juurdepääsu haridusele ja tervishoiuteenustele; nõuab tungivalt, et edendataks 
senisest enam romide haridus- ja tööhõivevõimalusi; on mures Montenegros laialt levinud 
homofoobia pärast; tunneb heameelt uue strateegia üle lesbide, geide, biseksuaalide ja 
transsooliste inimeste elukvaliteedi parandamiseks, ning selle üle, et ametivõimud toetasid
igakülgselt Pride’ rongkäiku;

15. on mures aeglaste edusammude pärast perekonna- ja kogukonnapõhiste teenuste 
väljatöötamisel ning romi ja egiptuse laste madala kooliskäimise taseme pärast; nõuab 
tungivalt, et rakendataks tõhusalt perevägivalla eest kaitsmise seadust ning suurendataks 
üldsuse teadlikkust laste õigusest olla kaitstud igasuguse väärkohtlemise, 
hooletussejätmise ja ekspluateerimise eest;

Sotsiaal-majanduslikud küsimused

16. kutsub Montenegro valitsust üles keskenduma elatustaseme parandamiseks 
majanduskasvu suurendamisele; nõuab pingutuste tegemist ulatusliku varimajanduse 
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probleemiga võitlemiseks, õigussüsteemi tõhustamiseks, meetmete võtmist korruptsiooni 
ohjeldamiseks, et parandada ettevõtluskeskkonda, samuti struktuurireformide elluviimist, 
et meelitada ligi suuremas ulatuses välismaiseid investeeringuid, mis on majanduse 
mitmekesistamise seisukohast äärmiselt olulised;

17. nõuab tungivalt meetmete võtmist, et leida lahendus kõrgele töötusele eelkõige 
esmakordsete tööotsijate puhul ning parandada viletsalt toimivat tööturgu; nõuab 
kahepoolse sotsiaalse dialoogi tõhustamist;

Piirkondlik koostöö

18. tunneb heameelt Montenegro proaktiivse osaluse üle piirkondlikes algatustes; avaldab 
Montenegrole tunnustust selle eest, et ta on säilitanud head kahepoolsed suhted kõikide 
naabritega, ent rõhutab, kui oluline on määrata kindlaks piir Horvaatia, Serbia, Bosnia ja 
Hertsegoviina ja Kosovoga, ning lahendada Serbia ja Montenegro õigeusukirikute 
vahelised kinnisvaraga seotud probleemid; tunneb heameelt Sarajevo deklaratsiooni 
protsessi, sealhulgas piirkondliku eluasemekava rakendamisel tehtud edusammude üle; 

°
°      °

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
Montenegro valitsusele ja parlamendile.


