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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2011 for Montenegro

Europa-Parlamentet,

– der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen af 29. marts 2010 mellem De 
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken 
Montenegro på den anden side1,

– der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse af 9. december 2011 om Montenegros 
fremskridt i tiltrædelsesprocessen;

– der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse af 17. december 2010 om at give 
Montenegro status som kandidatland til at tiltræde Den Europæiske Union;

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 12. oktober 2011 om statusrapport 
2011 om Montenegro, (SEK (2011) 1204 endelig),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2011 til Europa-Parlamentet og
Rådet om udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012 (KOM(2011)666),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 til Europa-Parlamentet 
og Rådet om Kommissionens udtalelse om Montenegros ansøgning om medlemskab af 
Den Europæiske Union (KOM(2010)0670),

– der henviser til erklæring og henstillinger fra det 3. møde i Det Parlamentariske 
Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro (SAPC) den 3.-4. oktober 2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU's medlemsstater tilstræber at indlede tiltrædelsesforhandlinger med 
Montenegro i juni 2012, og at Kommissionen blev opfordret af Det Europæiske Råd til at 
foreslå en ramme for forhandlingerne med landet;

B. der henviser til, at Det Europæiske Råd pålagde Rådet at undersøge Montenegros 
fremskridt på grundlag af en rapport fra Kommissionen; 

C. der henviser til, at der fortsat er bred politisk enighed om EU-relaterede anliggender i 
Montenegro, og at målet om at øget integration i EU og NATO er en hjørnesten i landets 
udenrigspolitik; der henviser til, at reformer kræver en stærk politisk vilje og et generelt 
ønske om at klare de kommende udfordringer i forbindelse med tiltrædelsesprocessen;

D. der henviser til, at der er sket betydelige fremskridt i retning af Montenegros opfyldelse af 
de syv hovedprioriteter, som Kommissionen fastlagde i 2010, især angående 
forbedringerne af arbejdet i parlamentet og valgreglerne, professionalismen i den 

                                               
1 EFT L 108 af 29.4.2010, s. 0003-0354.
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offentlige forvaltning, retsvæsenets uafhængighed, bekæmpelsen af korruption, 
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, sikringen af mediefriheden og samarbejdet med 
civilsamfundet;

E. der henviser til, at Montenegro har registreret en beskeden genopretning af økonomien 
sammen med en lav inflation og en betydelig tilstrømning af direkte investeringer fra 
udlandet; der henviser til, at Montenegro har implementeret de handelsrelaterede 
bestemmelser i stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) med EU;

F. der henviser til, at det er nødvendigt, at Montenegro gennemfører yderligere reformer og 
effektivt gennemfører regeringens handlingsplan for hovedprioriteterne, fremskynder 
overvindelsen af den økonomiske krise og samtidig bl.a. sikrer finanspolitisk stabilitet 
samt styrker og opbygger den administrative og institutionelle kapacitet, der er nødvendig 
for at opfylde kravene i forbindelse med et fremtidigt EU-medlemskab;

Generelle bemærkninger

1. noterer sig Det Europæiske Råds afgørelse om at sigte mod at indlede 
optagelsesforhandlinger med Montenegro i juni 2012; opfordrer EU-medlemsstaterne til 
ikke unødigt og urimeligt at forsinke forhandlingernes start, eftersom Montenegro hidtil 
har gjort betydelige fremskridt i retning af opfyldelsen af de opstillede benchmarks; 

2. understreger behovet for at sende et positivt signal til Montenegro og andre lande, der 
arbejder hårdt på at opfylde kriterierne for medlemskab; er overbevist om, at 
kandidatlandene og potentielle kandidatlande bør bedømmes udelukkende på grundlag af 
deres egne fortjenester og resultater, og at deres tiltrædelsesproces på ingen måde bør 
knyttes til fremskridtene i andre nabolande eller kandidatlande, hvis man ønsker at sikre 
udvidelsesprocessens troværdighed;

3. finder det prisværdigt, at Montenegro har sikret en høj grad af overensstemmelse med 
kriterierne for medlemskab ved at opnå generelt tilfredsstillende resultater på 
hovedprioritetsområderne;

4. understreger i denne forbindelse, at vedvarende, omfattende og solide bestræbelser på at 
gennemføre reformer med særlig fokus på retsstatsområdet og grundlæggende rettigheder, 
navnlig bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, fortsat vil være af 
afgørende betydning under hele Montenegros proces med tiltrædelsesforhandlinger; 
opfordrer myndighederne i Montenegro til fortsat at gennemføre forpligtelserne i henhold 
til stabiliserings- og associeringsaftalen planmæssigt;

5. opfordrer Montenegro til fortsat at opretholde en konstruktiv dialog mellem de politiske 
kræfter med henblik på at sikre sammenhængskraften i dette multietniske land og
overvinde de resterende kulturelle og nationale splittelser samt forebygge potentiel 
diskriminering;

Politiske kriterier

6. glæder sig over de lovgivningsmæssige tiltag til forbedring af det nationale parlaments 
arbejde, anbefaler dog, at man viderefører bestræbelserne på at gøre lovgivningsprocessen 
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mere gennemskuelig, styrker offentlighedens deltagelse i udviklingen af ny lovgivning 
gennem et endnu tættere samarbejde med aktører fra civilsamfundet, styrker parlamentets 
administrative kapacitet med henblik på at forbedre de parlamentariske resultater, hvad 
angår udarbejdelsen af lovgivningen og det politiske tilsyn og den demokratiske kontrol 
med den udøvende magt såvel som oftere og mere effektiv anvendelse af rådgivende og 
kontrollerende høringer; 

7. glæder sig over vedtagelsen af ændringer af loven om valg af kommunale 
byrådsmedlemmer og parlamentsmedlemmer, som var et af de uopfyldte krav fra de syv 
hovedprioriteter; opfordrer dog Montenegros myndigheder til at supplere disse 
lovgivningsmæssige resultater med nye tiltag til fremme af ligestillingen mellem mænd og 
kvinder, da denne endnu ikke er sikret i praksis; 

8. glæder sig over de ændringer, der er vedtaget i loven om uddannelse, og som sætter en 
stopper for en lang politisk kontrovers om det serbiske sprogs stilling i Montenegros 
uddannelsessystem; er af den opfattelse, at dette positive kompromis afspejler den brede 
konsensus blandt alle politiske kræfter om at styrke landets sammenhængskraft, men også 
dets multietniske og multireligiøse karakter;

9. betragter den nye strategi for en reform af den offentlige administration for perioden 
2011-2016 som et positivt skridt, der tager sigte på at indføre europæiske standarder for 
ansættelse og forfremmelse samt foranstaltninger til forbedring af statsadministrationens 
effektivitet; opfordrer Montenegros regering til at løse de væsentligste eksisterende 
problemer inden for det administrative systems beslutningsprocesser og 
forvaltningsarbejde, herunder systemet for uddelegering og decentralisering af beføjelser, 
for at skabe et apolitisk og professionelt embedsværk, der handler effektivt og upartisk; 
opfordrer myndighederne til at prioritere god regeringsførelse, bidrage til den gradvise 
ændring af den juridiske og administrative kultur og til at tackle overbelastningen og 
overbebyrdelsen af de administrative strukturer;

10. bemærker, at der er sket fremskridtet i reformen af retsvæsenet, idet man bl.a. har 
nedbragt antallet af ventende sager ved domstolene, vedtaget foranstaltninger til styrkelse 
af dommernes og anklagernes uafhængighed, ansvarlighed, upartiskhed og effektivitet, 
som er en af hovedprioriteterne, og mere systematisk indledt disciplinærsager mod 
mistænkte dommere og anklagere i retsrådet; opfordrer Montenegros parlament til at 
vedtage forfatningsbestemmelser, som kan styrke retsvæsenets retlige uafhængighed og 
rådet af offentlige anklageres faglige autonomi; understreger behovet for at overvåge 
reglerne om korruption og interessekonflikter mere effektivt; opfordrer til en forenkling af 
retssystemet med det formål at forbedre domstolenes effektivitet, eftersom Montenegro 
fortsat er et af de lande i Europa, der har flest grundlæggende domstole, dommere og 
anklagere og mest administrativt personale pr indbygger;

11. glæder sig over yderligere store fremskridt i forbindelse med vedtagelse af lovgivningen 
mod korruption, navnlig den nye lov om offentlige indkøb, loven om finansiering af 
politiske partier og ændringerne af loven om interessekonflikt; bemærker dog, at 
korruption er stadig udbredt i mange områder og fortsat giver anledning til særlig 
bekymring; påpeger på ny behovet for at sikre, at flere korruptionssager fører 
domsfældelse, og at der indføres mere præcise mekanismer for gennemførelse og 
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overvågning af korruptionsbekæmpelsesinitiativer, og for at fremme samarbejdet mellem 
forskellige organer og udveksling af oplysninger især mellem politi og anklagere;
opfordrer Montenegros parlament til at styrke sin overvågning af de myndigheder, der er 
ansvarlige for korruptionsbekæmpelse;

12. understreger behovet for at intensivere kampen mod organiseret kriminalitet, navnlig med 
hensyn til styrkelse af politiets og anklagemyndighedernes administrative og 
efterforskningsmæssige kapacitet og således forbedre disse organers effektivitet; anser det 
for vigtigt at intensivere bestræbelserne på en effektiv opfølgning af efterforskningen af 
forbrydelser og til yderligere at udvide det internationale og regionale samarbejde om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, frem for alt hvidvaskning af penge og 
menneskesmugling;

13. anerkender de lovgivningsmæssige fremskridt i retning af at sikre ytringsfrihed i 
medierne, men konstaterer, at der stadig angiveligt forekommer trusler og fysisk vold mod 
journalister og begrænsninger af mediefriheden; opfordrer Montenegros myndigheder til 
at vise deres vilje til at sikre medier, der er fri for politisk indblanding, og til at sikre 
tilsynsmyndighedernes uafhængighed; opfordrer Montenegros regering til at foreslå, at 
den eksisterende lovgivning om informationsfrihed ændres på en sådan måde, at det ikke 
fører til en begrænsning af adgangen til information eller gennemsigtigheden; opfordrer 
journalisterne til at overholde fagets etiske regler og standarder vedrørende respekten for 
privatlivets fred og den menneskelige værdighed i medierne;

14. glæder sig over regeringens bestræbelser på at forbedre samarbejdet med ikkestatslige 
organisationer og opfordrer den til fortsat at høre civilsamfundet i den politiske 
beslutningsproces og lovgivningsarbejdet; finder det positivt, at statslige institutioner har 
udpeget ngo-kontaktpersoner, og at mange af disse institutioner fastsætter kriterierne og 
procedurerne for udvælgelse af civilsamfundets repræsentanter til de relevante 
arbejdsgrupper nedsat af regeringen;

15. glæder sig over de generelt gode tværetniske forbindelser, herunder forvaltning af 
følsomme emner som etnicitet og sprog i forbindelse med folketællingen; noterer med 
tilfredshed, at de lovgivningsmæssige rammer for antidiskriminationspolitikker og 
beskyttelse af mindretal stort set er på plads; understreger, at der stadig er behov for en 
yderligere indsats, hvad angår gennemførelsen heraf; opfordrer Montenegros myndigheder 
til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre en bedre repræsentation af mindretal i 
offentlige institutioner på nationalt og lokalt plan, eftersom personer, der tilhører 
mindretal, fortsat er underrepræsenterede i de offentlige institutioner; opfordrer 
myndighederne til at bekæmpe diskrimination af romaer, ashkalier og egyptere og 
forbedre deres levevilkår, adgang til socialsikrings-, sundheds-, uddannelses-, bolig- og 
beskæftigelsestjenester;

16. opfordrer Montenegro til at styrke lovgivningen om handicappedes rettigheder og 
forbedre deres adgang til beskæftigelse, herunder i offentlige institutioner; opfordrer 
myndighederne til at tilpasse det offentlige rum til deres behov og videreføre 
oplysningskampagnerne om social integration af mennesker med handicap;

17. noterer sig, at der i øjeblikket befinder over 15 000 fordrevne personer, der stammer fra 
Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo, i Montenegro; opfordrer Montenegros 
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regering til at finde en varig og bæredygtig løsning på problemet ved bl.a. fuldt ud at 
gennemføre sin strategi på området og ved at skærpe sin indsats for at sikre de fordrevne 
personers retsstilling; finder det vigtigt, at de kan vende tilbage til deres hjemlande, og 
nødvendigt at fjerne de tilbageværende hindringer mellem landene i regionen og lette 
hjemrejsen; bemærker med tilfredshed Montenegros proaktive rolle i det regionale 
program, Beogradinitiativet;

Økonomiske kriterier

18. finder det prisværdigt, at Montenegro har bevaret landets makroøkonomiske stabilitet; 
noterer dog også, at der forventes en opbremsning i den økonomiske vækst, og at der 
fortsat er stor arbejdsløshed; opfordrer regeringen til at fremskynde genopretningen efter 
det alvorlige økonomiske tilbageslag i 2009 og samtidig opretholde den finanspolitiske 
stabilitet ved at håndhæve en mere forsigtig finanspolitik og mindske den offentlige gæld 
for at skabe en sund økonomisk udvikling med det formål at forbedre levestandarden;

19. glæder sig over vedtagelsen af vigtige strukturelle reformer, herunder indførelsen af en 
offentlig pensionsordning, effektiviseringen af den offentlige beskæftigelsespolitik og 
indførelsen af en ny finansieringsordning for lokale selvstyreinstanser; opfordrer 
Montenegro til at videreføre de strukturelle reformer, især styrkelsen af retsstaten, de 
fysiske infrastrukturer og de menneskelige ressourcer, og til at træffe yderligere 
foranstaltninger til ophævelse af hindringer for erhvervslivet og forbedring af 
erhvervsklimaet samt øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og fremme 
konkurrenceevnen på eksportmarkederne; er fortsat bekymret over, at det sorte arbejde og 
den sorte økonomi er så omfattende, hvilket skaber udfordringer for Montenegros 
økonomi og samfund;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

20. opfordrer Montenegros regering til væsentligt at styrke den institutionelle og 
administrative kapacitet samt al tiltrædelsesrelateret samarbejde og koordinering mellem 
de relevante statslige institutioner; opfordrer myndighederne til at tackle opsplitningen af 
det administrative system og de overlappende kompetencer samt til at udvikle den 
politiske beslutningskapacitet i fagministerierne med det formål at forbedre 
lovgivningskvaliteten og i sidste ende styrke retsstaten; 

21. glæder sig over vedtagelsen af regeringens plan for Montenegros energipolitik frem til 
2030 og konstaterer, at reformen af energisektoren er en særlig vigtig udfordring for 
landet; opfordrer myndighederne til at fremskynde udviklingen på området for 
energiforsyningssikkerhed og øge bestræbelserne på at skabe lovgivningsmæssige 
rammer, som kan fremme øget brug af vedvarende energikilder inden for alle sektorer i
overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser om vedvarende energi;

22. opfordrer Montenegro til at fremskridt i den nationale lovgivnings tilpasning til EU-retten, 
for så vidt angår adgang til miljøoplysninger, adgang til domstolene, miljøansvar og 
bestemmelser om strategisk miljøvurdering af grænseoverskridende aspekter; opfordrer 
indtrængende myndighederne til mere systematisk at integrere miljø- og 
klimaændringsspørgsmål i andre sektorpolitikker; anser det for særdeles vigtigt at tage 
hånd om problemerne med fast affald, spildevand og det dårligt regulerede 
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affaldsforvaltningssystem samt at indføre strengere strafferetlige foranstaltninger for alle, 
der overtræder de gældende regler, og indføre et effektivt overvågningssystem; gentager, 
at det endvidere generelt mener, at der er behov for at løse den uklare ansvarsfordeling 
mellem myndighederne og den manglende konsekvens i deres handlinger, da dette 
alvorligt hæmmer fremskridt inden for miljøbeskyttelse;

23. glæder sig over, at Montenegro er blevet et internationalt turistmål med et stort potentiale 
for videreudvikling; bemærker dog de potentielle miljørisici, der er forbundet med 
turismen, og opfordrer myndighederne til at tage yderligere skridt til at beskytte naturen, 
også langs adriaterhavskysten;

24. opfordrer Montenegros regering til at fremskynde etableringen af de strukturer, der er 
nødvendige for at forvalte den fælles landbrugspolitik, såsom et udbetalende organ og et 
integreret forvaltnings- og kontrolsystem; opfordrer regeringen til også at fremskynde 
udviklingen inden for landbruget og udvikling af landdistrikterne ved at fortsætte 
bestræbelserne i retning af nye tiltag og gøre brug af den tilgængelige finansielle bistand;

25. glæder sig over, at Montenegro blev optages som medlem af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på WTO-ministerkonferencen den 17. december 
2011; er af den opfattelse, at WTO-medlemskabet vil give et mere gennemsigtigt, 
forudsigeligt og attraktivt miljø for handel og udenlandske investeringer;

26. opfordrer Montenegros myndigheder til at gennemføre den relevante lovgivning 
vedrørende centralbankens uafhængighed, monetær finansiering, privilegeret adgang til 
offentlige finansielle institutioner og beskyttelse af euroen; konstaterer, at konsekvenserne 
for Montenegros monetære system bør undersøges grundigt og behandles under de 
fremtidige tiltrædelsesforhandlinger;

27. glæder sig over, at Montenegro hidtil har sikre en problemfri gennemførelse af 
visumfritagelsesordningen med Schengen-området, der trådte i kraft den 19. december 
2009; opfordrer dog indtrængende myndighederne til at opgradere den administrative 
kapacitet i ministeriet for udenrigsanliggender og europæisk integration (MFAEI) samt 
deres diplomatiske og konsulære netværk, ved bl.a. at etablere en onlineforbindelse 
mellem MFAEI's nationale visumsystem og de diplomatiske og konsulære 
repræsentationer og ved at indføre en visummærkat med sikkerhedselementer;

Regionalt samarbejde

28. glæder sig over Montenegros engagerende og konstruktive bidrag til den regionale 
stabilitet og styrkelse af naboforbindelserne med andre lande på Vestbalkan; bemærker 
med tilfredshed Montenegros proaktive deltagelse i forskellige regionale initiativer i 
Sydøsteuropa; understreger i særdeleshed Montenegros engagement i forbindelse med 
underskrivelsen af udleveringsaftaler med Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien og Serbien, indgåelsen af samarbejdsaftaler med finansielle 
efterretningstjenester i andre lande og tilslutningen den 7. november 2011 til erklæringen 
fra udenrigsministrene for Serbien, Montenegro, Kroatien og Bosnien-Hercegovina om 
løsninger på flygtningespørgsmålet i regionen;

29. glæder sig over, at både Montenegro og Serbien har udvist vilje til at placere de bilaterale 
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forbindelser på et mere solidt grundlag; opfordrer de politiske og religiøse ledere i begge 
lande til at fortsætte deres bestræbelser på at forbedre grundlaget for den tværetniske og 
tværreligiøse dialog med det formål at nå frem til en aftale om den serbiske ortodokse 
kirkes officielle status i Montenegro; 

30. noterer sig med tilfredshed de gode naboforbindelser mellem Montenegro og Kroatien; 
glæder sig over aftalen om samarbejdet mellem Montenegros og Kroatiens 
retshåndhævende myndigheder, der opstiller en ramme for fælles aktiviteter inden for 
forskellige områder af politiets arbejde såsom forebyggelse af kriminalitet, grænsekontrol 
og bekæmpelse af komplekse former for regional og international organiseret kriminalitet; 
opfordrer begge parter til at fortsætte de fælles bestræbelser på at finde en permanent 
løsning på det uafklarede spørgsmål om halvøen Prevlaka;

°

° °

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til 
Montenegros regering og parlament.


