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Euroopa Parlamendi resolutsioon Montenegro Euroopaga integreerumise protsessi 
kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Komisjoni arvamus 
Montenegro Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta” (KOM(2010)670);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule laienemisstrateegia ja 
peamiste väljakutsete kohta aastatel 2010–2011 (KOM(2010)660);

– võttes arvesse 29. märtsi 2010. aasta stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ühelt poolt 
Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi 
vahel1; 

– võttes arvesse 8. novembri 2007. aasta EÜ ja Montenegro vahelist tagasivõtmise lepingut2

ning nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1244/2009, mis võeti vastu 1. 
detsembril 2009. aastal ning millega muudetakse 15. märtsi 2001. aasta määrust (EÜ) nr 
539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel 
olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud3;

– võttes arvesse 27. ja 28. septembril 2010. aastal kokku tulnud ELi–Montenegro 
parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee soovitusi;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,
A. arvestades, et 19. ja 20. juunil 2003. aastal Thessalonikis kokku tulnud Euroopa 

Ülemkogul kinnitati, et Lääne-Balkani riikide tulevik on Euroopa Liidus; arvestades, et 
seda avaldust on korratud 15. ja 16. juunil 2006. aastal Brüsselis kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogul ning hilisematel tippkohtumistel,

1. tunneb heameelt üldise üksmeele ja selle üle, et Montenegro valitsus ja opositsiooni 
kuuluvad erakonnad peavad Euroopaga integreerumist väga oluliseks, mille tulemusena 
on riigi iseseisvumisest alates tehtud reformiprotsessis suuri edusamme;

2. tunneb heameelt komisjoni poolt nõukogule esitatud soovituse üle anda Montenegrole 
ELi kandidaatriigi staatus ning kutsub nõukogu üles selle viivitamata heaks kiitma; peab 
siiski kahetsusväärseks asjaolu, et kandidaatriigi staatuse andmise soovitus on lahutatud 
läbirääkimiste avamise õigusest, ning rõhutab, et läbirääkimiste alustamise otsust ei 
tohiks liigselt või põhjendamatult edasi lükata; ootab, et läbirääkimised algaksid hiljemalt 
pärast komisjoni 2011. aasta eduaruande avaldamist, tingimusel et Montenegro teeb 
olulisi edusamme komisjoni seatud eesmärkide saavutamisel;

 3. tunneb heameelt nõukogu otsuse üle anda Montenegro kodanikele võimalus reisida alates 
19. detsembrist 2009 viisavabalt (täielik viisavabadus) ELi Schengeni alale; toonitab 
niisuguse sammu tähtsust inimestevaheliste kontaktide arengule eelkõige hariduse, 

                                               
1  ELT L 108, 29.4.2010, lk 3
2  ELT L 334, 19.12.2007, lk 25
3  ELT L 336, 18.12.2009, lk 1
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teadusuuringute ja turismi valdkonnas ning ärikontaktide jaoks; kutsub ELi riike, kes ei 
ole ühinenud Schengeni alaga, kaaluma Montenegro kodanike puhul sarnase viisanõude 
kaotamise korra vastuvõtmist;

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et riigi õigusliku ja põhiseadusliku raamistiku loomise 
protsess on peaaegu lõpule jõudnud; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et tähtaega, mis 
seati kehtiva õigussüsteemi kooskõlla viimiseks uue põhiseadusega, pikendati neljandat 
korda, ning kutsub ametivõime üles võtma kiiresti vastu menetluses olevad õigusaktid, 
eelkõige valimiste õigusraamistiku muudatused, ja parandama valimiskomisjonis või 
kohtutes valimistega seotud kaebuste kontrollimise mehhanismi;

5. kordab õigusriigi põhimõtte ülimat tähtsust riigi arengu ja riigiasutuste usaldusväärsuse 
jaoks kodanike silmis; tunneb seega heameelt valitsuse ja parlamendi aktiivse tegevuse 
üle vajalike õigusaktide ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel; toonitab siiski, kui oluline on 
kõnealuste õigusaktide tulemuslik rakendamine, et edusammud oleksid kodanikele 
nähtavad;

6. märgib olulisi edusamme tähtsate korruptsioonivastase võitluse valdkonda kuuluvate 
õigusaktide vastuvõtmisel, kuid rõhutab, et väidetavalt on korruptsioon riigis endiselt 
väga laialt levinud; rõhutab, kui tähtis on luua selle vastu võitlemiseks selge ja 
kõikehõlmav raamistik, mis hõlmaks ka paremat kooskõlastamist õiguskaitseasutuste 
vahel ja ühte konkreetset ametiasutust, mis jälgiks ja jõustaks valitsusasutuste kohustusi 
ning võtaks järelemeetmeid üldsuse esitatud kaebuste puhul; juhib tähelepanu vajadusele 
rakendada tulemuslikult kõnealuses valdkonnas vastuvõetud õigusakte, mis on andnud 
õiguskaitseasutustele uued vahendid korruptsiooni vastu võitlemiseks; nõuab hoogsate 
sammude astumist avalikus halduses huvide konflikti juhtumite välistamiseks ning 
avalike ülesannete täitmisel huvide konfliktide ennetamist käsitleva seaduse muutmiseks, 
mis võimaldab parlamendiliikmetel ja muudel valitud esindajatel asuda täitma oma 
ametikohustusi juht- või järelevalveorgani liikmetena; teatavatel juhtudel võib kõnealuse 
konflikti lahendada valitud esindajate huvide deklaratsioon ja tegevuse täielik 
läbipaistvus; 

7. märgib kohtute ümberkorraldamisel tehtud edusamme, mida on näidanud suurte 
muudatuste vastuvõtmine kriminaalmenetlusi käsitlevates ja muudes olulistes 
õigusaktides, mille abil on suurendatud olemasolevaid inimressursse ja vähendatud 
kohtuasjade lahendamise venimist; rõhutab siiski vajadust tagada kohtunike ja 
prokuröride vastutus ja tõhusus ning nende sõltumatus poliitilisest mõjutamisest; nõuab 
tungivalt kohtunike ja prokuröride ametisse määramise süsteemi muutmist ning seda, et 
lõpetataks prokuröride ning kohtunike ja prokuröride nõukogude liikmete kandidaatide 
ülesseadmine üksnes parlamendi poolt lihthäälteenamuse alusel ja valitsuse poolt; on 
lisaks mures võimu võimaliku ülemäärase koondumise pärast riigikohtu esimehe ja riigi 
peaprokuröri kätesse; nõuab tasuta õigusabi kättesaadavust reguleeriva seaduse 
vastuvõtmist;

8. rõhutab asjaolu, et organiseeritud kuritegevus ning eelkõige rahapesu ja salakaubavedu 
tekitavad endiselt probleeme hoolimata sellest, et õigusraamistikku ja selle rakendamist 
on parandatud; kutsub ametivõime üles astuma samme õiguskaitsealase suutlikkuse, 
eelkõige ennetava uurimise korraldamise suutlikkuse suurendamiseks ning parandama eri 
organite ja asutuste vahelist kooskõlastamist; tunneb heameelt kriminaalmenetluse 
seadustiku vastuvõtmise üle ning nõuab selle kiiret ja asjakohast rakendamist;
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9. tunneb heameelt parlamendi töö paranemise üle, kuid soovitab teha täiendavaid 
jõupingutusi vastuvõetud õigusaktide kõrge kvaliteedi tagamiseks; nõuab rohkem ELi abi 
andmist Montenegro parlamendile, näiteks partnerlust liikmesriikide parlamentide või 
Euroopa Parlamendiga, et suurendada parlamendiliikmete ja parlamendi sekretariaadi 
suutlikkust valitsuse järelevalve ja kontrollimise võimaldamisel;

10. nõuab täiendavaid reforme avalikus halduses, millel on endiselt liiga vähe ressursse ja 
mis on silmnähtavalt politiseeritud, ning eelkõige avalike ja riigiteenistujate seaduse 
läbivaatamist, et luua kõikehõlmav ja tulemuspõhine süsteem, mis hõlmaks läbipaistvaid 
eeskirju töölevõtmise ja karjääri arendamise menetluste kehtestamise kohta; rõhutab 
samuti vajadust tugevdada inimressursse kohaliku halduse tasandil ja tagada selle 
toimimiseks piisav rahastamine, et kindlustada selle tõhusus ja läbipaistvus, mis on eriti 
oluline käimasoleva detsentraliseerimisprotsessi seisukohast; juhib tähelepanu vajadusele 
järgida inimressursside haldamise ameti õiguslikult siduvaid otsuseid; 

11. tunneb heameelt üldseaduse vastuvõtmise üle, milles käsitletakse diskrimineerimise 
keelustamist töökohal või avalike teenuste osutamisel ja millega keelatakse vahetegemine 
mis tahes muul alusel kui töö tulemuslikkus ning mis on oluline samm 
diskrimineerimisvastast võitlust soodustava õigusraamistiku loomisel; märgib siiski, et 
seaduses võib veel olla puudujääke, ning nõuab nende parandamist; rõhutab, et 
niisugused haavatavad rühmad nagu romad, aškalid ja egiptlased ning puudega inimesed 
kannatavad väidetavalt endiselt diskrimineerimise all ja et diskrimineerimine seksuaalse 
sättumuse alusel on laialt levinud; 

12. märgib, et naised on poliitilises elus ja riigi osalusega äriühingute juhtimises jätkuvalt 
alaesindatud; nõuab, et võetaks meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava kiireks 
rakendamiseks, võrdse tasustamise põhimõtte kehtestamiseks ja seaduse rakendamiseks, 
mis käsitleb kaitset perevägivalla eest;

13. tunneb heameelt üldiselt heade rahvustevaheliste suhete ja vähemuste õiguste hea üldise 
kaitse üle riigis, kuid nõuab, et ametivõimud ja haldusstruktuuride esindajad kuulaksid 
veelgi rohkem vähemusrühmade arvamust; juhib sel eesmärgil tähelepanu vajadusele 
muuta selgemaks põhiseaduse säte, mis käsitleb vähemuste täpset esindatust, ning tunneb 
heameelt meetmete üle, mis on võetud täpse statistika koostamiseks kõnealuses 
valdkonnas; nõuab, et kodakondsusseadus ja välismaalaste seadus viidaks kooskõlla 
Euroopa standarditega;

14. rõhutab, et väidetavalt diskrimineeritakse romade, aškalide ja egiptlaste kogukondi 
endiselt sageli; kutsub ametivõime üles parandama nende elamistingimusi, juurdepääsu 
haridusele ja sotsiaalteenustele ning väljastama neile isikut tõendavad dokumendid; 
rõhutab eelkõige, et kiiremas korras tuleb parandada elamistingimusi Koniki telklaagris;

15. kordab, kui tähtsad on demokraatia jaoks aktiivsed ja sõltumatud kodanikuühiskonna 
organisatsioonid; tunneb heameelt asjaolu üle, et valitsuse koostöö valitsusväliste 
organisatsioonidega on paranenud, eelkõige võitluses korruptsiooni vastu, kuid nõuab, et 
valitsusväliste organisatsioonidega konsulteeritaks ulatuslikumalt poliitikakujundamise, 
sh poliitika ja õigusaktide sõnastamise osas; tunneb heameelt riikliku Euroopa 
integratsiooni nõukogu töö üle, mis hõlmab kodanikuühiskonda, valitsust, kohtuvõimu ja 
opositsiooni, kuid nõuab kõnealuse nõukogu rolli tugevdamist ELi integreerumise suunas 
liikumisel;

16. tunneb heameelt edusammude üle, mida on tehtud nn Bologna reformide teostamisel, 



RE\839629ET.doc 5/6 PE452.845v01-00

ET

ning nõuab täiendavate jõupingutuste tegemist, et parandada nii üld- kui ka kutsehariduse 
kvaliteeti ja anda noortele tööturul edukaks konkureerimiseks vajalikud oskused; rõhutab, 
kui tähtis on kaasav haridus, kuhu on kaasatud ka haavatavatest rühmadest pärit lapsed;

17. nõuab täiendavate sammude astumist, et tagada meediaväljaannete sõltumatus ja 
professionaalsus ning muu hulgas suurendada ka avalik-õigusliku ringhäälingu 
suutlikkust ja sõltumatust; juhib tähelepanu laimamise eest määratavatele 
ebaproportsionaalsetele trahvidele, mis takistavad jätkuvalt ajakirjanike tööd, ning nõuab, 
et laimamist käsitlevad õigusaktid ja tavad viidaks täielikult kooskõlla Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikaga; rõhutab, et väidetavaid ajakirjanike vastu suunatud 
hirmutamise ja füüsilise vägivalla kasutamise juhtumeid tuleb täies ulatuses uurida ja 
vajaduse korral kõnealuste tegude toimepanijad vastutusele võtta; rõhutab, kui tähtis on 
asjaolu, et ajakirjanikud järgiksid kõrgeid kutsestandardeid ja kutsealast eetikakoodeksit; 

18. tunneb heameelt riigi majandusreformide rakendamise heade tulemuste üle, kuid rõhutab 
asjaolu, et majanduskriis on paljastanud riigi majandusmudeli potentsiaalsed nõrgad 
kohad ja tõstnud esile täiendavate struktuurimuutuste kiireloomulise vajaduse; nõuab 
eelkõige täiendavate sammude astumist, et parandada ärikeskkonna paremat ja lihtsamat 
regule e r i m i s t  ning eelkõige hõlbustada väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate toimimist;

19. märgib tööturu toimimise paranemist, kuid on mures mitteametliku töötamise 
märkimisväärse taseme pärast; juhib tähelepanu asjaolule, et tööturgu iseloomustab 
endiselt struktuurne tööpuudus ja et samal ajal jäävad täitmata kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvad vabad töökohad, mis näitab nõutavate ja pakutavate oskuste vahelist ebakõla;

20. rõhutab, kui tähtis on Montenegro arengu jaoks transpordi infrastruktuuri paranemine ja 
selle tagamine, et transpordisüsteem oleks naaberriikide süsteemidega ühitatav; nõuab, et 
arendataks edasi raudteesüsteeme, mis on elujõuline ja ökoloogiline alternatiiv 
maanteedele ja mis võivad võtta üle olulise osa kaupade ja reisijate veost;

21. tunneb heameelt asjaolu üle, et põhiseaduses on Montenegro määratletud ökoloogilise 
riigina; märgib seda, kui märkimisväärset rolli on majanduses etendanud turism, ja selle 
potentsiaali aidata kaasa riigi arengule; märgib siiski turismist tulenevaid keskkonnaohte 
ja kutsub valitsust üles astuma looduse kaitsmiseks täiendavaid samme, nagu 
keskkonnaseaduse ja menetluses olevate lisaseaduste kiire rakendamine; juhib erilist 
tähelepanu vajadusele tõhusa jäätmekäitluse järele eelkõige kohalikul tasandil, et tagada 
jäätmete ohutu kõrvaldamine; tunneb heameelt meetmete üle madalama süsinikdioksiidi 
heitega majanduse arendamiseks riigi tohutult suure hüdroenergia potentsiaali arendamise 
kaudu, millest saab riigile märkimisväärne ekspordiartikkel ja välisvaluuta teenimise 
allikas, kui valmib võrkudevaheline ühendus Itaaliaga;

22. kiidab Montenegrot heade suhete eest naaberriikidega ja üldise stabiliseeriva rolli eest 
kõnealuses piirkonnas; märgib, et Montenegro on enamiku piirkondlike organisatsioonide 
aktiivne liige ning on sõlminud naaberriikidega rea kohtuid ja politseid käsitlevaid 
lepinguid; tunneb heameelt hiljuti ratifitseeritud Horvaatia ja Serbiaga sõlmitud 
tagasivõtulepingute üle ning hiljuti Serbiaga sõlmitud väljaandmislepingu üle; kutsub 
riiki üles lahendama Rahvusvahelise Kohtu vahendusel kiiresti oma piirivaidlused 
Horvaatiaga; 

23. rõhutab, et Montenegro parlament oli kõnealuses piirkonnas esimene, kes võttis vastu 
resolutsiooni Srebrenica genotsiidi kohta, ning tervitab kõnealust sammu olulise 



PE452.845v01-00 6/6 RE\839629ET.doc

ET

panusena piirkondlikku lepitusprotsessi;
24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 

Montenegro valitsusele ja parlamendile.


