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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2013 over 
Montenegro
(2013/2882(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst van 29 maart 2010 tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds1,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 19-20 juni 2003 en de daaraan gehechte 
bijlage, "De agenda van Thessaloniki voor de westelijke Balkan: op weg naar Europese 
integratie",

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 aan het Europees 
Parlement en de Raad over het advies van de Commissie betreffende het verzoek van 
Montenegro om toetreding tot de Europese Unie (COM(2010)0670),

– gezien het verslag van 22 mei 2012 van de Commissie aan het Europees Parlement en de 
Raad over de vorderingen van Montenegro bij de uitvoering van de hervormingen 
(COM(2012)0222) en de conclusies van de Raad van 26 juni 2012 met het besluit om op 
29 juni 2012 de toetredingsonderhandelingen te openen met Montenegro,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 16 
oktober 2013 over het voortgangsverslag 2013 over Montenegro (SWD(2013)0411 final) 
en de uitbreidingsstrategie en belangrijkste uitdagingen 2013-2014 (COM(2013)0700),

– gezien de verklaring en de aanbevelingen van de zesde bijeenkomst van het Parlementair 
Stabilisatie- en associatiecomité EU-Montenegro van 29-30 april 2013,

– gezien zijn eerdere resoluties over Montenegro, onder meer zijn resolutie van 22 
november 2012 over uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU2,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat EU-toetreding een belangrijke drijvende kracht moet blijven achter 
aanhoudende hervormingen; 

B. overwegende dat Montenegro vorderingen heeft geboekt op weg naar integratie in de EU;

C. overwegende dat de onderhandelingen over de hoofdstukken 23 en 24 binnenkort zullen 
worden geopend;

D. overwegende dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht door de recente 
grondwetshervorming is vergroot;

                                               
1 PB L 108 van 29.4.2010, blz. 3.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0453.
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E. overwegende dat corruptie en georganiseerde misdaad een ernstige bron van zorgen 
blijven;

F. overwegende dat het maatschappelijk middenveld een cruciale rol speelt in het proces van 
hervorming en EU-toetreding;

G. overwegende dat regionale samenwerking bijzonder belangrijk is voor de politieke 
stabiliteit en voor de veiligheid en economische ontwikkeling in Montenegro en de gehele 
regio;

Toetredingsonderhandelingen

1. dringt erop aan dat de hoofdstukken zo snel mogelijk worden geopend, op voorwaarde dat 
het hervormingsproces duurzaam is en concrete resultaten worden geleverd;

2. is ingenomen met de actieplannen van de regering met betrekking tot de hoofdstukken 23 
en 24, die een uitgebreide hervormingsagenda bevatten en het ijkpunt vormen voor de 
opening van deze hoofdstukken;

3. juicht toe dat de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld bij de 
onderhandelingsstructuren zijn betrokken;

4. onderstreept dat zowel de regering als het parlement er verantwoordelijk voor zijn het 
publiek tijdig te informeren over de ontwikkelingen in de onderhandelingen;

Politieke criteria

5. verzoekt alle politieke krachten met klem hun aandacht te blijven richten op de integratie 
van het land in de EU, via duurzame dialoog en opbouwende samenwerking;

6. is ingenomen met de versterking van de toezichthoudende rol van het Parlement, ook via 
hoorzittingen voor raadpleging en controle; dringt echter aan op een krachtigere follow-up 
van de conclusies van de hoorzittingen, beter toezicht op de uitvoering van aangenomen 
wetgeving en actievere parlementaire betrokkenheid bij de onderhandelingen; merkt op 
dat een enquêtecommissie die belast was met onderzoek naar vermeend misbruik van 
overheidsmiddelen voor partijpolitieke doeleinden, geen politieke conclusies heeft 
getrokken in haar eindverslag en de gerechtelijke afhandeling in dit opzicht onvolledig is 
gebleven;

7. beschouwt het als essentieel het coördinatie- en toezichtmechanisme voor de uitvoering 
van de strategie voor overheidsdiensten te versterken en aanvullende maatregelen te 
nemen voor het scheppen van een professioneel, doeltreffend en op verdienste gebaseerd 
openbaar bestuur; dringt erop aan dat de onafhankelijkheid en de capaciteiten van de 
Ombudsman worden uitgebreid;

8. is ingenomen met de grondwettelijke amendementen die tot doel hebben de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te vergroten door de politieke invloed op de 
benoeming van de openbare aanklagers en rechterlijke ambtenaren op hoog niveau te 
verlagen, via transparantere, op verdienste gebaseerde procedures; is voorstander van 
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aanvullende maatregelen om de politisering van de rechterlijke macht in de praktijk verder 
terug te dringen;

9. is ingenomen met stappen om de rechtbanken doelmatiger te maken en de achterstand met 
de te behandelen zaken verder weg te werken; maakt zich echter zorgen over de trage 
uitvoering van de strategie voor de hervorming van het gerechtelijk apparaat, de lengte 
van gerechtelijke procedures, de slechte infrastructuur van veel rechtbanken en de zwakke 
handhaving van civiele en administratieve besluiten; pleit voor bredere capaciteiten van 
raden voor justitie en rechtsvervolging; pleit voor een passende follow-up van 
buitengewone verslagen over oorlogsmisdaden, om zo een einde te maken aan 
straffeloosheid; dringt aan op maatregelen om de toegang van burgerslachtoffers tot de 
rechter en rechtsherstel te waarborgen; 

10. merkt op dat onderwijs, de gezondheidszorg en openbare aanbesteding nog altijd 
bijzonder kwetsbaar zijn voor corruptie; is ingenomen met de opzet van de nieuwe 
anticorruptiecommissie van het Parlement; verzoekt autoriteiten met klem de capaciteit 
van toezichthoudende organen te vergroten, de transparantie van partijfinanciering te 
verbeteren en de capaciteit op alle niveaus uit te breiden, om onregelmatigheden bij de 
uitvoering van de wet op openbare aanbesteding te beperken;

11. meent dat de samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties en het gerechtelijk apparaat 
in de strijd tegen georganiseerde misdaad moet worden verbeterd: maakt zich ernstig 
zorgen over de nietigverklaring van in eerste aanleg uitgesproken vonnissen in zaken die 
betrekking hebben op georganiseerde misdaad; verzoekt Montenegro te blijven deelnemen 
aan internationale en regionale samenwerking ter bestrijding van georganiseerde misdaad;

12. benadrukt dat de raadpleging van en de interactie met het maatschappelijk middenveld 
moeten worden versterkt, met het oog op transparantere beleidsvorming; 

13. blijft bezorgd over verbale en fysieke intimidatie van journalisten; brengt in herinnering 
dat het belangrijk is verantwoordelijke media en redactionele onafhankelijkheid te 
stimuleren; beschouwt het van essentieel belang voor de bescherming van journalisten en 
de persvrijheid dat alle tegen hen gerichte bedreigingen en aanvallen adequaat worden 
onderzocht en vervolgd; is ingenomen met het besluit een speciaal orgaan op te zetten 
voor het houden van toezicht op de onderzoeksprocedures bij moorden en aanvallen op 
journalisten, dat kan bijdragen aan meer vertrouwen tussen de staat en de media;

14. benadrukt dat alle politieke krachten verantwoordelijk zijn voor het creëren van een 
klimaat van verdraagzaamheid en betrokkenheid; meent dat de situatie van sociaal 
kwetsbare groepen moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door mensen met een handicap 
toegang te bieden tot onderwijs en zorgvoorzieningen; pleit voor aanvullende onderwijs-
en werkvoorzieningen voor Roma; maakt zich zorgen over het hoge niveau homofobie in
het land; is verheugd over de nieuwe strategie voor het verbeteren van de kwaliteit van 
leven van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, en over het feit dat de 
autoriteiten de eerste Pride Parade volledig hebben ondersteund;

15. is bezorgd over de trage ontwikkeling van gezins- en gemeenschapsgerichte diensten en 
over de lage schoolgang van Egyptische en Romakinderen; pleit voor een doeltreffende 
uitvoering van de wet op bescherming tegen familiaal geweld en voor het creëren van 
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bewustzijn over het recht van het kind beschermd te worden tegen elke vorm van 
misbruik, verwaarlozing en uitbuiting; 

Sociaal-economische kwesties

16. verzoekt de regering de nadruk te leggen op toenemende economische groei om de 
levensstandaard te verbeteren; roept op tot inspanningen om het rechtsstelsel te 
verbeteren, om de omvangrijke informele sector en corruptie aan te pakken met het oog op 
een beter ondernemingsklimaat, en om structurele hervormingen uit te voeren met het oog 
op het aantrekken van meer buitenlandse directe investeringen, die cruciaal zijn voor de 
diversificatie van de economie;

17. dringt aan op maatregelen om het hoofd te bieden aan de hoge werkloosheid, met name 
onder jongeren die op zoek zijn naar een eerste baan, en om de slecht functionerende 
arbeidsmarkt een impuls te geven; pleit voor een versterking van de bipartiete sociale 
dialoog;

Regionale samenwerking

18. staat positief tegenover de proactieve deelname van Montenegro aan regionale 
initiatieven; looft Montenegro voor het onderhouden van goede bilaterale betrekkingen 
met alle buurlanden, maar benadrukt dat de grenzen met Kroatië, Servië, Bosnië en 
Herzegovina en Kosovo moeten worden afgebakend, en dat de eigendomskwesties met 
betrekking tot de Servische en Montenegrijnse orthodoxe kerken moeten worden opgelost; 
is ingenomen met de vorderingen op het vlak van het proces van de verklaring van 
Sarajevo, met inbegrip van de uitvoering van het regionale huisvestingsprogramma;

°
°      °

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Montenegro.


