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Euroopan parlamentin päätöslauselma Montenegroa koskevasta vuoden 2013 
edistymiskertomuksesta
(2013/2882(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron 
tasavallan välillä 29. maaliskuuta 2010 tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen1,

– ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja 
niiden liitteen "Länsi-Balkania koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti 
yhdentyvää Eurooppaa",

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Montenegron Euroopan unionin jäsenyyttä koskevaan 
hakemukseen liittyvästä komission lausunnosta (COM(2010)0670),

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Montenegron edistymisestä uudistusten toteuttamisessa 
(COM(2012)222) sekä 26. kesäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät, joissa päätettiin 
aloittaa jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa 29. kesäkuuta 2012,

– ottaa huomioon 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Montenegroa koskevasta vuoden 2013 
edistymiskertomuksesta (SWD(2013)0411 lopullinen) ja "Laajentumisstrategia ja 
pääasialliset haasteet 2013–2014" (COM(2013)0700),

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Montenegron parlamentaarisen vakautus- ja 
assosiaatiovaliokunnan 29.–30. huhtikuuta 2013 pidetyn kuudennen kokouksen 
julkilausuman ja suositukset,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Montenegrosta ja 22. marraskuuta 2012 
antamansa päätöslauselman laajentumisesta, politiikoista, kriteereistä ja EU:n strategisista 
eduista2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että unioniin liittymisen olisi oltava yhä pääasiallinen liikkeellepaneva voima 
uudistusten jatkamiselle;

B. ottaa huomioon, että Montenegro on edistynyt EU:hun yhdentymisessä;

C. ottaa huomioon, että luvut 23 ja 24 avataan neuvotteluissa;

                                               
1 EUVL L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0453.
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D. ottaa huomioon, että äskettäinen perustuslakiuudistus vahvistaa oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta;

E. ottaa huomioon, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat yhä vakavia huolenaiheita;

F. ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnalla on ratkaiseva merkitys uudistusprosessissa ja 
unioniin liittymisessä;

G. ottaa huomioon, että alueellinen yhteistyö on erittäin tärkeää poliittisen vakauden ja 
Montenegron ja koko alueen turvallisuuden ja talouskehityksen kannalta;

Liittymisneuvottelut

1. kehottaa avaamaan mahdollisimman pian uusia neuvottelulukuja edellyttäen että 
uudistusprosessi on jatkuvaa ja että konkreettisia tuloksia saavutetaan;

2. panee tyytyväisenä merkille neuvottelulukuja 23 ja 24 koskevat hallituksen 
toimintasuunnitelmat, joissa esitetään perinpohjainen uudistusohjelma ja jotka 
muodostavat arviointiperusteen näiden lukujen avaamiselle;

3. kiittää kansalaisyhteiskunnan edustajien ottamisesta mukaan neuvotteluelimiin;

4. korostaa, että sekä hallitus että parlamentti ovat vastuussa siitä, että yleisölle tiedotetaan 
aikaisessa vaiheessa neuvottelujen edistymisestä;

Poliittiset kriteerit

5. kehottaa kaikkia poliittisia voimia keskittymään yhä maan EU:hun yhdentymisen 
asialistaan pysyvän vuoropuhelun ja rakentavan yhteistyön avulla;

6. panee tyytyväisenä merkille parlamentin valvovan roolin vahvistamisen myös valvonnan 
ja kuulemisten kautta; vaatii kuitenkin kuulemisten päätelmien tehokkaampaa seurantaa, 
hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpanon tiukempaa valvontaa sekä parlamentin 
aktiivisempaa osallistumista neuvotteluihin; panee merkille, että tutkintavaliokunta, jonka 
tehtävänä oli selvittää väitetyt väärinkäytökset puolueiden rahoituksessa, ei tehnyt 
loppuraportissaan poliittisia johtopäätöksiä, ja että oikeudelliset jatkotoimet ovat tässä 
asiassa yhä puutteellisia;

7. katsoo, että julkishallinnon strategian täytäntöönpanon koordinointi- ja 
seurantamekanismeja on ehdottomasti vahvistettava ja ryhdyttävä lisätoimiin 
ammattimaisen, tehokkaan ja ansioihin perustuvan julkishallinnon aikaansaamiseksi;
kehottaa vahvistamaan oikeusasiamiehen riippumattomuutta ja valmiuksia;

8. panee tyytyväisenä merkille perustuslakimuutokset, joilla pyritään vahvistamaan 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta vähentämällä poliitikkojen vaikutusvaltaa syyttäjien ja 
korkeiden oikeusviranomaisten nimittämisessä avoimempien ja ansioihin perustuvien 
menettelyjen avulla; kehottaa ryhtymään lisätoimiin oikeuslaitoksen politisoitumisen 
vähentämiseksi käytännössä;
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9. panee tyytyväisenä merkille yritykset rationalisoida tuomioistuinten toimintaa ja edistää 
käsittelyruuhkien purkamista; on kuitenkin huolissaan oikeuslaitoksen uudistusstrategian 
hitaasta toimeenpanosta, oikeusprosessien pituudesta, monien tuomioistuinten heikosta 
infrastruktuurista sekä siviili- ja hallinto-oikeuden tuomioiden heikosta täytäntöönpanosta;
kehottaa parantamaan tuomari- ja syyttäjäneuvostojen valmiuksia; kehottaa toteuttamaan 
tarvittavia jatkotoimia merkittävissä sotarikosasioissa rankaisemattomuuden estämiseksi;
kehottaa ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että siviiliuhrit saavat oikeutta ja 
korvauksia;

10. panee merkille, että koulutus- ja terveydenhuoltoala ja julkiset hankinnat ovat yhä hyvin 
alttiita korruptiolle; panee tyytyväisenä merkille uuden parlamentaarisen korruption 
vastaisen komitean perustamisen; kehottaa viranomaisia parantamaan valvontaelinten 
valmiuksia, lisäämään puoluerahoituksen avoimuutta ja parantamaan valmiuksia kaikilla 
tasoilla, jotta voidaan vähentää väärinkäytöksiä julkisia hankintoja koskevan lain 
täytäntöönpanossa;

11. kehottaa parantamaan lainvalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten välistä 
koordinointia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; on vakavasti huolissaan 
ensimmäisen oikeusasteen tuomioiden kumoamisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen 
liittyvissä tapauksissa; kehottaa Montenegroa jatkamaan osallistumista kansainväliseen ja 
alueelliseen yhteistyöhön järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa;

12. korostaa tarvetta vahvistaa kuulemisia ja parantaa yhteistoimintaa kansalaisyhteiskunnan 
kanssa päätöksenteon avoimuuden parantamiseksi;

13. on yhä huolissaan toimittajiin kohdistuvasta sanallisesta ja fyysisestä uhkailusta;
muistuttaa, että on tärkeää edistää vastuullisia tiedotusvälineitä ja toimituksellista 
riippumattomuutta; katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää edistää toimittajien suojelua ja 
lehdistönvapautta myös tutkimalla asianmukaisesti kaikki toimittajiin kohdistetut 
uhkaukset ja hyökkäykset ja ryhtymällä syytetoimiin; panee tyytyväisenä merkille 
päätöksen, jolla toimittajien murha- ja pahoinpitelytapausten ratkaisemiseksi toteutettujen 
virallisten toimien valvomiseksi perustetaan erityinen elin, joka voi osaltaan parantaa 
luottamusta valtion ja tiedotusvälineiden välillä;

14. korostaa, että kaikki poliittiset voimat ovat vastuussa suvaitsevan ja osallistavan ilmapiirin 
luomisesta; kehottaa parantamaan sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien 
tilannetta, mukaan lukien vammaisten ihmisten pääsyä koulutuksen ja terveydenhuollon 
piiriin; kehottaa parantamaan edelleen romanien koulutus- ja työllisyystilannetta; on 
huolissaan maassa laajalti esiintyvästä homofobiasta; panee tyytyväisenä merkille homo-, 
bi- ja transseksuaalisten henkilöiden elämänlaadun parantamiseksi laaditun uuden 
strategian ja viranomaisten ensimmäiselle Gay Pride -kulkueelle antaman täyden tuen;

15. on huolissaan perhe- ja yhteisöpalveluiden kehittämisen hitaasta etenemisestä ja romani-
ja egyptiläisyhteisöjen lasten alhaisesta koulunkäyntiasteesta; kehottaa panemaan 
tehokkaasti täytäntöön perheväkivallalta suojelua koskevan lain ja lisäämään yleistä 
tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun kaikenlaisilta väärinkäytöksiltä, laiminlyönneiltä 
ja hyväksikäytöltä;
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Yhteiskunnallis-taloudelliset kysymykset

16. kehottaa hallitusta keskittymään talouskasvun vauhdittamiseen elinolojen parantamiseksi;
kehottaa ryhtymään toimiin laajamittaisen harmaan talouden torjumiseksi, 
oikeusjärjestelmän parantamiseksi ja korruption torjumiseksi, jotta 
liiketoimintaympäristöä voidaan parantaa ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia talouden 
monipuolistamisen kannalta välttämättömien ulkomaisten suorien sijoitusten 
houkuttelemiseksi;

17. kehottaa ryhtymään toimiin korkean työttömyysasteen vähentämiseksi erityisesti 
ensimmäistä työpaikkaansa etsivien työnhakijoiden keskuudessa sekä heikosti toimivien 
työmarkkinoiden parantamiseksi; kehottaa vahvistamaan työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua;

Alueellinen yhteistyö

18. panee tyytyväisenä merkille Montenegron aktiivisen osallistumisen alueellisiin 
hankkeisiin; antaa tunnustusta siitä, että maa on säilyttänyt hyvät kahdenväliset suhteet 
kaikkien naapurimaiden kanssa, mutta painottaa, että sen on sovittava rajanvedosta 
Kroatian, Serbian, Bosnian ja Hertsegovinan ja Kosovon kanssa ja ratkaistava Serbian ja 
Montenegron ortodoksisten kirkkojen omaisuuteen liittyvät kysymykset; panee 
tyytyväisenä merkille Sarajevon julistukseen liittyvän edistyksen, myös alueellisen 
asunto-ohjelman täytäntöönpanon osalta;

°
°      °

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
Montenegron hallitukselle ja parlamentille.


