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Az Európai Parlament állásfoglalása a Montenegró által elért eredményekről szóló 2013. 
évi jelentésről
(2013/2882(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói 
Köztársaság közötti, 2010. március 29-i stabilizációs és társulási megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i ülésének következtetéseire és annak a 
„Thesszaloniki cselekvési program a Nyugat-Balkánért: az európai integráció útján” című 
mellékletére,

– tekintettel a Montenegró európai uniós tagság iránti kérelméről alkotott bizottsági 
véleményről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2010. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0670),

– 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, melyek értelmében 
úgy határozott, hogy 2012. június 29-én csatlakozási tárgyalásokat kezd Montenegróval,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a bővítési 
stratégiáról és a 2013–2014-re vonatkozó legfontosabb kihívásokról szóló 2013. október 
16-i (COM(2013)0700) közleményére, valamint az azt kísérő, a Montenegró által elért 
eredményekről szóló (SWD(2013)0411 végleges) bizottsági munkadokumentumra,

– tekintettel az Európai Unió–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság 
(SAPC) 2013. április 29–30-án rendezett hatodik ülésén született nyilatkozatra és 
ajánlásokra,

– tekintettel a Montenegróról szóló korábbi állásfoglalásaira, valamint a „Bővítés: 
szakpolitikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei” című 2012. november 22-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Unióhoz való csatlakozásnak továbbra is a reformok folytatásának hajtóerejeként 
kell szolgálnia; 

B. mivel Montenegró lépéseket tett az uniós integráció felé;

C. mivel a tárgyalásokon hamarosan megnyitják a 23. és a 24. fejezetet;

                                               
1 HL L 108., 2010.4.29., 3. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0453.
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D. mivel a közelmúltbeli alkotmányos reform megszilárdítja az igazságszolgáltatás 
függetlenségét;

E. mivel a korrupció és a szervezett bűnözés továbbra is súlyos aggodalomra ad okot;

F. mivel a civil társadalom rendkívül jelentős szerepet játszik az átalakulás és az uniós 
csatlakozás folyamatában;

G. mivel a regionális együttműködés rendkívül fontos a politikai stabilitás, illetve 
Montenegró, valamint az egész régió biztonsága és gazdasági fejlődése szempontjából;

Csatlakozási tárgyalások

1. szorgalmazza az egyes fejezetek mihamarabbi megnyitását, feltéve, hogy a 
reformfolyamat nem áll le, és konkrét eredmények tapasztalhatók;

2. üdvözli a kormány 23. és 24. fejezettel kapcsolatos cselekvési terveit, melyek 
meghatározzák a reform átfogó menetrendjét, és egyben e fejezetek megnyitásának alapját 
is képezik;

3. helyesli a civil társadalom képviselőinek a tárgyalási struktúrákba történő bevonását;

4. hangsúlyozza mind a kormány, mind pedig a parlament az iránti felelősségét, hogy időben 
tájékoztassák a polgárokat a tárgyalások fejleményeiről;

Politikai kritériumok

5. felszólítja az összes politikai erőt, hogy fenntartható párbeszéd és konstruktív 
együttműködés megvalósítása révén továbbra is az ország uniós integrációjának 
menetrendjére összpontosítson;

6. üdvözli a parlament felügyeleti szerepének többek között ellenőrzés és konzultációs 
meghallgatások révén történő megerősítését; szorgalmazza ugyanakkor a meghallgatások 
következtetéseinek fokozott nyomon követését, az elfogadott jogszabályok szigorúbb 
felügyeletét, valamint a parlament aktívabb részvételét a tárgyalásokon; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a közpénzek állítólagosan pártpolitikai célokra történő 
felhasználásának kivizsgálására felállított vizsgálóbizottság végleges jelentésében nem 
tudott politikai köbvetkeztetéseket levonni, és az ezzel kapcsolatos bírósági vizsgálatot 
nem zárták le;

7. úgy véli, hogy mindenképpen meg kell erősíteni a közigazgatási stratégia végrehajtására 
irányuló koordinációs és nyomon követési mechanizmust, és további intézkedések 
meghozatalát sürgeti a professzionális, hatékony és érdemeken alapuló közigazgatás 
kialakítására; szorgalmazza az ombudsmani hivatal függetlenségének megszilárdítását és 
kapacitásainak megerősítését;

8. üdvözli azokat az alkotmányos módosításokat, melyek célja, hogy átláthatóbb és 
érdemeken alapuló eljárások alkalmazása révén csökkentsék az ügyészek és a magas 
szintű igazságügyi tisztviselők kinevezésére irányuló politikai befolyást, és ezzel 
megerősítsék az igazságszolgáltatás függetlenségét;  további intézkedések meghozatalát 
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sürgeti az igazságszolgáltatás gyakorlatban történő átpolitizálódásának felszámolása 
érdekében;

9. üdvözli a bíróságok racionalizálására, valamint az ügyhátralék további csökkentésére 
irányuló lépéseket; aggodalmának ad hangot azonban az igazságügyi reformra vonatkozó 
stratégia lassú végrehajtása, a bírósági eljárások hossza, a számos bíróságon tapasztalható 
gyenge infrastruktúra, valamint a polgári és a közigazgatási határozatok végrehajtásának 
gyengesége miatt; szorgalmazza a bírói és ügyészi tanácsok kapacitásainak megerősítését; 
a büntetlenség kezelése érdekében sürgeti a háborús bűnökkel kapcsolatos, még nem 
feldolgozott jelentések megfelelő nyomon követését; olyan intézkedések meghozatalát 
szorgalmazza, amelyek biztosítják a polgári áldozatok hozzáférését az 
igazságszolgáltatáshoz és a jóvátételhez;

10. megállapítja, hogy az oktatás, az egészségügy és a közbeszerzés továbbra is rendkívüli 
módon ki van téve a korrupció kockázatának; üdvözli az új, korrupcióellenes parlamenti 
bizottság felállítását; sürgeti a hatóságokat, hogy erősítsék meg a felügyeleti intézmények 
kapacitását, növeljék a pártfinanszírozás átláthatóságát, valamint valamennyi szinten 
erősítsék meg a közbeszerzési törvény végrehajtásában tapasztalható szabálytalanságok 
visszaszorításához szükséges kapacitást;

11. felszólít a bűnüldözési szervek és az igazságszolgáltatás közötti koordináció javítására a 
szervezett bűnözés elleni harc terén; komoly aggodalmának ad hangot az első fokú 
ítéletek hatályon kívül helyezése miatt a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben; 
felkéri Montenegrót, hogy a szervezett bűnözés elleni harc terén továbbra is vegyen részt 
a nemzetközi és a regionális együttműködésben;

12. hangsúlyozza, hogy a politikai döntéshozatal átláthatóságának növelése érdekében meg 
kell erősíteni a civil társadalommal folytatott konzultációkat, és javítani kell a velük 
folytatott együttműködést;

13. továbbra is aggódik az újságírók elleni verbális és fizikai fenyegetések miatt; emlékeztet a 
felelős média és a szerkesztői függetlenség előmozdításának fontosságára; 
elengedhetetlennek tartja az újságírók és a sajtószabadság védelmének segítését, többek 
között az ellenük irányuló valamennyi fenyegetés és támadás megfelelő kivizsgálása, 
illetve a felelősök bíróság elé állítása révén; üdvözli, hogy döntés született egy olyan 
külön testület felállítására, amely felügyeli az újságírók meggyilkolásának felderítésére 
vagy az ellenük indított támadások kivizsgálására irányuló erőfeszítéseket, ami 
hozzájárulhat az állam és a média közötti bizalom elmélyítéséhez;

14. hangsúlyozza, hogy valamennyi politikai erő felelőssége a tolerancia és a befogadás 
légkörének megteremtése; szorgalmazza a szociális szempontból kiszolgáltatott csoportok 
helyzetének, például a fogyatékossággal élők oktatáshoz és orvosi ellátáshoz történő 
hozzáférésének javítását; sürgeti a roma lakosság oktatásának és foglalkoztatásának 
további könnyítését; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az országban igen elterjedt a 
homofóbia; üdvözli az LMBT-személyek életminőségének javítására irányuló új stratégia
kidolgozását, valamint azt, hogy a hatóságok teljes mértékben támogatják a „Büszkeség 
menete” első alkalommal történő megrendezését;

15. aggodalmának ad hangot a családi és a közösségi alapú szolgáltatások lassú fejlődése, 
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valamint a roma és az egyiptomi gyermekek alacsony iskolázottsági rátája miatt; sürgeti a 
családon belüli erőszakkal szembeni védelemről szóló törvény tényleges végrehajtását, 
valamint azt, hogy hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy a gyermekeknek joguk van a 
bántalmazással, a gondatlan bánásmóddal és a kizsákmányolással szembeni védelemre; 

Társadalmi-gazdasági kérdések

16. felszólítja a kormányt, hogy az életszínvonal emelése érdekében összpontosítson a 
gazdasági növekedés fokozására; az üzleti környezet javítása érdekében erőfeszítéseket 
szorgalmaz a jelentős méretű informális szektor kezelésére, a jogrendszer javítására és a 
korrupció felszámolására, illetve a gazdaság diverzifikációjához elengedhetetlen 
közvetlen külföldi befektetések beáramlásának fokozása érdekében strukturális reformok 
végrehajtására;

17. sürgeti a különösen a pályakezdő álláskeresők körében magas munkanélküliségi ráta 
kezelésére irányuló intézkedések meghozatalát, valamint a gyenge teljesítményt nyújtó 
munkaerőpiac javítását; felszólít a kétoldalú szociális párbeszéd megszilárdítására;

Regionális együttműködés

18. üdvözli Montenegró proaktív részvételét a regionális kezdeményezésekben; elismerését 
fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az ország jó kétoldalú kapcsolatokat ápol valamennyi 
szomszédjával, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy rögzíteni kell a  Horvátországgal, 
Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval közös határszakaszokat, illetve 
rendezni kell a szerb és a montenegrói ortodox egyházak között fennálló tulajdonvitákat; 
üdvözli a szarajevói nyilatkozattal kapcsolatos folyamatban történt előrelépéseket, többek 
között a regionális lakásprogram végrehajtását;

°
°      °

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint Montenegró kormányának és parlamentjének.


