
RE\1008033SV.doc PE522.827v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Plenarhandling

7.11.2013 B7-0000/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

om 2013 års framstegsrapport för Montenegro
(2013/2882(RSP))

Charles Tannock
för utskottet för utrikesfrågor



PE522.827v01-00 2/5 RE\1008033SV.doc

SV

B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om 2013 års framstegsrapport för Montenegro
(2013/2882(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska 
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å 
andra sidan, som undertecknades den 29 mars 20101,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 
2003 och bilagan med titeln ”Thessaloniki-agendan för västra Balkan: i riktning mot en 
europeisk integration”,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 
9 november 2010 om kommissionens yttrande över Montenegros ansökan om 
medlemskap i Europeiska unionen (COM(2010)0670),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 22 maj 2012 till Europaparlamentet och 
rådet om Montenegros framsteg med genomförandet av reformer (COM(2012)0222) och 
av rådets slutsatser av den 26 juni 2012, där det beslutades att anslutningsförhandlingar 
med Montenegro skulle inledas den 29 juni 2012,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 oktober 2013 till 
Europaparlamentet och rådet om 2013 års framstegsrapport för Montenegro 
(SWD(2013)0411) och Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2013-2014
(COM(2013)0700),

– med beaktande av förklaringen och rekommendationerna från det sjätte mötet för den 
parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU–Montenegro, vilket hölls 
den 29-30 april 2013,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Montenegro och resolutionen av 
den 22 november 2012 om utvidgningen: politik, kriterier och EU:s strategiska intressen2,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU-anslutning bör fortsätta att vara en viktig drivkraft för fortsatta reformer. 

B. Montenegro har gjort framsteg i riktning mot EU-integration.

C. I förhandlingarna är det snart dags att öppna kapitel 23 och kapitel 24.

D. Nyligen genomförda konstitutionella reformer stärker domstolsväsendets oberoende.

                                               
1 EUT L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0453.
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E. Korruption och organiserad brottslighet är fortfarande allvarliga problem.

F. Civilsamhället har en avgörande roll i processen för reformer och EU-anslutning.

G. Regionalt samarbete är mycket viktigt för politisk stabilitet och för säkerheten och den 
ekonomiska utvecklingen i Montenegro och hela regionen.

Anslutningsförhandlingar

1. Europaparlamentet önskar att man ska öppna kapitel så snart som möjligt under 
förutsättning att reformprocessen fortsätter och att konkreta resultat visas.

2. Europaparlamentet välkomnar regeringens handlingsplaner för kapitel 23 och 24 som 
upprättar en övergripande reformagenda och utgör riktmärke för öppnande av dessa 
kapitel.

3. Europaparlamentet välkomnar att man låter företrädare för det civila samhället ingå i 
förhandlingsstrukturen.

4. Europaparlamentet betonar att såväl regeringen som parlamentet har ansvar att i tid 
informera allmänheten om hur förhandlingarna fortgår.

Politiska kriterier

5. Europaparlamentet uppmanar alla politiska krafter att genom en hållbar dialog och 
konstruktivt samarbete förbli fokuserade på landets agenda för EU-integrering.

6. Det är bra att parlamentets övervakande roll förstärks även genom kontroll och samråd. 
Europaparlamentet önskar dock att slutsatserna från utfrågningar ska följas upp bättre, att 
det ska finnas en bättre överblick av hur antagen lagstiftning genomförs och att 
parlamentet ska få medverka mer aktivt i förhandlingarna. Parlamentet noterar att den 
undersökningskommitté som skulle utreda anklagelser om att allmänna medel använts 
felaktigt för politiska partisyften inte lyckades dra några politiska slutsatser i sin 
slutrapport och att den rättsliga uppföljningen av detta inte fullbordats.

7. Europaparlamentet anser det nödvändigt att stärka samordning och 
övervakningsmekanismer för genomförandet av strategin för den offentliga förvaltningen 
och att vidta ytterligare åtgärder för att skapa en professionell, effektiv och meritbaserad 
offentlig förvaltning. Ombudsmannens kontor bör bli mer oberoende och få ökad 
kapacitet.

8. Europaparlamentet välkomnar de konstitutionella ändringsförslag som syftar till att stärka 
rättsväsendets oberoende genom att minska det politiska inflytandet vid utnämning av 
åklagare och höga ämbetsmän inom domarkåren genom mer insynsvänliga och 
meritbaserade förfaranden. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att minska politiseringen av 
domarkåren.

9. Europaparlamentet välkomnar åtgärder för att rationalisera domstolarna och ytterligare 
minska antalet fall som släpar efter. Det långsamma genomförandet av strategin för att 
reformera rättsväsendet är dock oroande, liksom de långa rättsförfarandena, den 
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undermåliga infrastrukturen vid många domstolar och det svaga genomdrivandet av civila 
och administrativa beslut. Kapaciteten vid domarnas och åklagarnas kanslier bör 
förstärkas. Man måste följa upp uppgifter om krigsbrott som ännu inte granskats för att 
motverka straffrihet och vidta åtgärder för att se till att civila offer får tillgång till 
rättskipning och till skadestånd.

10. Europaparlamentet noterar att utbildning, sjukvård och offentlig upphandling är områden 
som fortsätter att vara extremt sårbara för korruption. Inrättandet av den nya 
parlamentariska kommittén för korruptionsbekämpning välkomnas. Myndigheterna 
uppmanas att öka tillsynsorganens kapacitet, öka insynen i partifinansieringen och stärka 
kapaciteten på alla nivåer för att reducera oegentligheter i samband med tillämpningen av 
lagen om offentlig upphandling.

11. Europaparlamentet vill se förbättrad samordning mellan brottsbekämpande organ och 
rättsväsende när det gäller att motverka organiserad brottslighet. Parlamentet är allvarligt 
oroat över att domar som avkunnats i första instans sedan upphävts avseende fall av 
organiserad brottslighet. Montenegro uppmanas att fortsätta att medverka i det 
internationella och regionala samarbetet för bekämpning av organiserad brottslighet.

12. Europaparlamentet betonar att man måste förstärka samråden och förbättra samarbetet 
med civilsamhället för att öka insynen i utformningen av politiken.

13. Europaparlamentet är fortfarande oroat över att journalister trakasseras verbalt och fysiskt. 
Parlamentet påminner om att det är viktigt att främja ansvarsfulla medier och redaktionellt 
oberoende, och anser det grundläggande att hjälpa till att skydda journalisterna och 
pressfriheten bland annat genom att ordentligt utreda och lagföra alla hot och attacker mot 
dem. Parlamentet välkomnar beslutet att inrätta ett särskilt organ för att övervaka de 
officiella ansträngningarna att lösa fall av mord och angrepp på journalister, vilket kan 
bidra till att skapa ett djupare förtroende mellan stat och medier.

14. Europaparlamentet betonar alla politiska krafters ansvar att skapa ett klimat av tolerans 
och delaktighet för alla. Man måste förbättra situationen för socialt utsatta grupper, 
inklusive funktionshindrade personers tillgång till utbildning och vård. Romernas 
möjlighet till utbildning och anställning måste underlättas ytterligare. Parlamentet är 
bekymrat över den höga nivån av homofobi i landet. Parlamentet välkomnar den nya 
strategin för att öka hbtq-personers livskvalitet och myndigheternas fulla stöd för den 
första Pride-paraden.

15. Europaparlamentet är oroat över de långsamma framstegen när det gäller utveckling av 
familje- och samhällsbaserade tjänster och den låga täckningen av utbildning för romska 
och egyptiska barn. Lagen om skydd mot familjevåld måste tillämpas effektivt och man 
måste öka allmänhetens medvetenhet om barns rätt att skyddas mot övergrepp, vanvård 
och utnyttjande. 

Socioekonomiska frågor

16. Europaparlamentet uppmanar regeringen att fokusera på att öka den ekonomiska tillväxten 
och förbättra levnadsstandarden. Insatser bör göras för att motverka den utbredda 
informella sektorn, förbättra rättssystemet och angripa korruptionen, i syfte att förbättra 
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näringslivsklimatet och genomföra strukturreformer för att dra till sig fler utländska 
direktinvesteringar, vilket är nödvändigt för att diversifiera ekonomin.

17. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att angripa den höga arbetslösheten, särskilt för 
förstagångssökande, och för att förbättra bristerna på arbetsmarknaden. Den sociala 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter bör stärkas.

Regionalt samarbete

18. Europaparlamentet välkomnar Montenegros proaktiva deltagande i regionala initiativ. 
Landet förtjänar beröm för att det upprätthåller goda förbindelser med alla sina grannar, 
men parlamentet betonar att man måste fastställa gränserna mot Kroatien, Serbien, 
Bosnien och Herzegovina och Kosovo och ta itu med egendomsfrågor avseende den 
serbiska respektive montenegrinska ortodoxa kyrkan. Parlamentet välkomnar framstegen 
för att genomföra Sarajevoförklaringen med förverkligande av det regionala 
bostadsprogrammet.

°
°      °

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Montenegros regering och parlament.


