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Euroopan parlamentin päätöslauselma Montenegroa koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron 
tasavallan välillä 29. maaliskuuta 2010 tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen1,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2011 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen Montenegron 
edistymisestä liittymisprosessissa,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2010 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen myöntää 
Montenegrolle Euroopan unionin ehdokasmaan asema,

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2011 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
Montenegroa koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta (SEC(2011)1204 
lopullinen),

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2011 päivätyn komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle laajentumisstrategiasta sekä vuosien 2011 ja 2012 
tärkeimmistä haasteista (COM(2011)0666),

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle komission lausunnosta Montenegron Euroopan unionin 
jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta (COM(2010)0670),

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Montenegron parlamentaarisen vakautus- ja 
assosiaatiovaliokunnan 3.–4. lokakuuta 2011 pidetyn kolmannen kokouksen 
julkilausuman ja suositukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden tavoitteena on avata liittymisneuvottelut 
Montenegron kanssa kesäkuussa 2012 ja että Eurooppa-neuvosto on kehottanut
komissiota ehdottamaan kyseisen valtion kanssa käytävien neuvottelujen puitteita;

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto antoi neuvostolle tehtäväksi tutkia Montenegron 
edistymistä komission kertomuksen perusteella;

C. ottaa huomioon, että Montenegrossa valitsee laaja poliittinen yhteisymmärrys EU:ta 
koskevissa kysymyksissä ja että tavoite edistyä integroitumisessa EU:hun ja Natoon on 
sen ulkopolitiikan kulmakivi; ottaa huomioon, että uudistuspyrkimykset edellyttävät 
vahvaa poliittista tahtoa ja kattavaa sitoutumista liittymisprosessin tulevien haasteiden 
kohtaamiseen;

                                               
1 EUVL L 108, 29.4.2010, s. 3–354.
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D. ottaa huomioon, että Montenegro on edistynyt huomattavasti komission vuonna 2010 
yksilöimillä seitsemällä tärkeimmällä painopistealueella erityisesti parantamalla 
parlamenttityöskentelyä ja vaalijärjestelmää, julkishallinnon ammattimaisuutta, 
tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuutta, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa, tiedotusvälineiden vapautta ja yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa;

E. ottaa huomioon, että Montenegron talous on elpynyt vain vähän, että inflaatio on alhainen 
ja että suoria ulkomaisia investointeja on paljon; panee merkille, että Montenegro on 
pannut täytäntöön EU:n kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa 
koskevat määräykset;

F. katsoo, että Montenegron on syytä jatkaa edelleen uudistustoimia, jotta se voi panna 
täytäntöön tärkeimpiä painopisteitä koskevan hallituksen toimintasuunnitelman, 
vauhdittaa talouskriisistä selviytymistä ja säilyttää samalla muun muassa julkisen talouden
vakauden sekä lujittaa ja rakentaa hallinnollisia ja institutionaalisia valmiuksia, joita 
tarvitaan tulevasta EU-jäsenyydestä johtuvien velvollisuuksien hoitamiseen;

Yleisiä huomioita

1. panee merkille Eurooppa-neuvoston päätöksen pyrkiä aloittamaan liittymisneuvottelut 
Montenegron kanssa kesäkuussa 2012; pyytää, että EU:n jäsenvaltiot eivät viivytä 
keskustelujen alkamista tarpeettomasti ja kohtuuttomasti, koska Montenegro on 
toistaiseksi edistynyt huomattavasti viitearvojen saavuttamisessa;

2. korostaa, että on syytä antaa positiivinen signaali Montenegrolle ja muille maille, jotka 
tekevät kovasti töitä täyttääkseen jäsenyyskriteerit; on ehdottomasti sitä mieltä, että 
ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita olisi arvioitava ainoastaan niiden omien 
ansioiden ja saavutusten perusteella ja että niiden liittymisprosessin ei pitäisi missään 
tapauksessa olla yhteydessä muihin naapurimaihin tai ehdokasmaihin, jotta voidaan 
säilyttää laajentumisprosessin uskottavuus;

3. antaa Montenegrolle tunnustusta siitä, että se on edennyt merkittävästi jäsenyysehtojen 
täyttämisessä saavuttamalla kaiken kaikkiaan tyydyttäviä tuloksia tärkeimmillä 
painopistealueilla;

4. korostaa, että koko Montenegron liittymisprosessin ajan on olennaisen tärkeää jatkaa 
kattavia ja laadullisia uudistusten toteuttamiseen tähtääviä toimia, jotka keskittyvät 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien vahvistamiseen ja erityisesti korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan; kehottaa Montenegron viranomaisia jatkamaan 
joustavasti vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämistä;

5. kehottaa Montenegroa käymään edelleen rakentavaa vuoropuhelua poliittisten voimien 
kesken pyrkimyksenä turvata maan monietnisen luonteen yhteenkuuluvuus ja ylittää 
nykyiset kulttuuriset ja kansalliset jakolinjat sekä estää mahdollinen syrjintä;

Poliittiset arviointiperusteet

6. suhtautuu myönteisesti lainsäädäntötoimiin, joita on toteutettu kansallisen parlamentin 
toiminnan parantamiseksi; suosittelee kuitenkin ryhtymistä lisätoimiin, jotta 



PE473.962v01-00 4/8 RE\880504FI.doc

FI

lainsäädäntöprosessista voidaan tehdä avoimempi, lisätä kansalaisten osallistumista uuden 
lainsäädännön laatimiseen kuulemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita entistä tiiviimmin, 
lujittaa parlamentin hallinnollisia valmiuksia, joilla pyritään parantamaan parlamentin 
toimintaa sekä lainsäätäjänä että toimeenpanovallan käyttäjien poliittisena ja 
demokraattisena valvojana, sekä käyttää useammin ja tehokkaammin neuvoa-antavien ja 
valvontaan käytettävien kuulemisten välinettä;

7. pitää myönteisenä tarkistusten hyväksymistä kunnanvaltuutettujen ja parlamentin jäsenten 
vaaleista annettuun lakiin, koska se on yksi seitsemän tärkeimmän painopisteen jäljellä 
olevista ehdoista; kehottaa Montenegron viranomaisia kuitenkin täydentämään tällaisia 
lainsäädännön alan saavutuksia uusilla toimilla sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi, 
koska sitä ei ole vielä käytännössä turvattu;

8. on lisäksi tyytyväinen opetusta koskevaan lakiin hyväksyttyihin tarkistuksiin, joilla 
lopetetaan pitkään kestänyt poliittinen kiista serbian kielen asemasta Montenegron 
opetusjärjestelmässä; katsoo, että tämä myönteinen kompromissi kuvastaa kaikkien 
poliittisten voimien laajaa yhteisymmärrystä maan yhteenkuuluvaisesta mutta 
monietnisestä ja moniuskontoisesta luonteesta;

9. pitää uutta julkishallinnon uudistusstrategiaa vuosiksi 2011–2016 positiivisena askeleena, 
jolla pyritään ottamaan käyttöön palvelukseenotossa ja urakehityksessä eurooppalaiset 
normit sekä toimia valtionhallinnon tehokkuuden lisäämiseksi; kehottaa Montenegron 
hallitusta kiinnittämään huomiota keskeisiin tällä hetkellä heikosti toimiviin 
päätöksenteon hallintojärjestelmän osa-alueisiin ja hallituksen työn organisointiin, 
valtuuksien delegointi ja hajauttaminen mukaan luettuina, jotta voidaan luoda tehokkaasti 
ja puolueettomasti toimiva epäpoliittinen ja ammattimainen virkamieskunta; kehottaa 
viranomaisia pitämään hyvää hallintotapaa ensisijaisena, tukemaan oikeudellis-
hallinnollisen kulttuurin asteittaista kehittymistä ja torjumaan hallintorakenteiden 
ylikuormitusta ja liikarasitusta;

10. panee merkille oikeuslaitoksen uudistamisessa tapahtuneen edistyksen ja varsinkin 
edistyksen, jota on tapahtunut purettaessa tuomioistuinten käsittelyruuhkia, 
hyväksyttäessä toimia tuomarien ja syyttäjien riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden, 
puolueettomuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi, mikä on yksi tärkeimmistä painopisteistä, 
ja sovellettaessa oikeusneuvostossa järjestelmällisemmin kurinpitomenettelyjä epäiltyihin 
tuomareihin ja syyttäjiin; kehottaa Montenegron parlamenttia hyväksymään 
perustuslaillisia säännöksiä, jotka lujittaisivat oikeuslaitoksen oikeudellista 
riippumattomuutta ja syyttäjäneuvoston ammatillista itsenäisyyttä; korostaa tarvetta 
valvoa tehokkaammin korruptiota ja eturistiriitoja koskevia sääntöjä; kehottaa 
keventämään tuomioistuinjärjestelmää ja pyrkimään siten tuomioistuinten toiminnan 
tehokkuuteen, koska Montenegro kuuluu yhä maihin, joissa alimpia tuomioistuimia, 
tuomareita, syyttäjiä ja hallintohenkilöstöä on eniten henkeä kohti Euroopassa;

11. on tyytyväinen jatkuvaan hyvään edistykseen korruption vastaisen lainsäädännön 
hyväksymisessä ja erityisesti uuden julkisia hankintoja koskevan lain, poliittisten 
puolueiden rahoitusta koskevan lain ja eturistiriitoja koskevaan lakiin tehtyjen tarkistusten 
hyväksymiseen; toteaa kuitenkin, että korruptiota esiintyy yhä monilla aloilla ja että se 
aiheuttaa edelleen erityistä huolta; toistaa, että on tarpeen käynnistää enemmän tuomioon 
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johtavia, korruptiota koskevia tapauksia, ottaa käyttöön tarkempia mekanismeja 
korruption vastaisten aloitteiden täytäntöönpanoa ja seurantaa varten sekä tehostaa 
virastojen välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa erityisesti poliisin ja syyttäjien kesken;
kehottaa Montenegron parlamenttia lujittamaan korruption torjunnasta vastaavien 
viranomaisten valvontaa;

12. painottaa tarvetta tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja erityisesti lujittaa 
poliisin ja syyttäjäviranomaisten hallinto- ja tutkintavalmiuksia, jotta näiden elinten 
tehokkuutta voidaan parantaa; pitää tärkeänä lisätä rikosoikeudellisen tiedustelutiedon 
tehokasta käsittelyä koskevia toimia ja laajentaa edelleen kansainvälistä ja alueellista 
yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden, ennen kaikkea rahanpesun ja salakuljetuksen, 
torjunnassa;

13. panee merkille lainsäädännön kehityksen pyrittäessä varmistamaan ilmaisunvapaus 
tiedotusvälineissä mutta ottaa huomioon tapaukset, joissa on kyse väitetystä toimittajiin 
kohdistuvasta häirinnästä ja fyysisestä väkivallasta, ja sen, että tiedotusvälineiden 
vapauden on kerrottu vähentyneen; kehottaa Montenegron viranomaisia osoittamaan 
sitoutuneensa siihen, että tiedotusvälineiden toimintaan ei puututa poliittisesti ja että 
sääntelyelinten riippumattomuus varmistetaan; kehottaa Montenegron hallitusta 
ehdottamaan nykyisen tiedonvälityksen vapautta koskevan lainsäädännön tarkistamista 
siten, että se ei johtaisi tiedonsaannin rajoittamiseen eikä avoimuuden vähenemiseen;
kehottaa toimittajia toimimaan ammattietiikkansa ja yksityisyyden ja ihmisarvon suojaa 
koskevien normien mukaisesti;

14. on tyytyväinen hallituksen pyrkimyksiin parantaa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa 
ja kehottaa edelleen kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa poliittisessa päätöksenteossa ja 
lainsäädäntötyössä; pitää myönteisenä sitä, että valtion instituutiot ovat nimittäneet 
kansalaisjärjestöistä vastaavia yhteyshenkilöitä ja että monet instituutiot ovat laatineet 
perusteita ja menettelyitä, joiden mukaisesti kansalaisyhteiskunnan edustajia valitaan 
hallituksen asettamiin työryhmiin;

15. ilmaisee tyytyväisyytensä etnisten ryhmien yleisesti ottaen hyviin suhteisiin sekä 
arkaluonteisten kysymysten, kuten etnisyys ja kieli väestönlaskennassa, käsittelyyn; panee 
tyytyväisenä merkille, että syrjinnän kieltävää politiikkaa ja vähemmistöjen suojelua 
koskevat lainsäädäntöpuitteet ovat suureksi osaksi olemassa; korostaa, että niiden 
täytäntöönpanoa varten tarvitaan silti lisätoimia; kehottaa Montenegron viranomaisia 
ryhtymään lisätoimiin varmistaakseen, että vähemmistöt ovat paremmin edustettuina 
julkisissa instituutioissa kansallisella ja aluetasolla, koska vähemmistöihin kuuluvat 
henkilöt ovat instituutioissa usein aliedustettuja; kehottaa viranomaisia torjumaan 
romanien, ashkalien ja egyptiläisten yhteisöjen syrjintää ja parantamaan niiden elinoloja, 
mahdollisuutta päästä sosiaaliturvan piiriin ja saada terveydenhoitopalveluja, koulutusta, 
asuntoja ja työllisyyspalveluja;

16. kannustaa Montenegroa parantamaan oikeudellisia puitteita, joilla säännellään 
vammaisten henkilöiden oikeuksia, sekä parantamaan heidän mahdollisuuksiaan saada 
työtä, myös julkisissa instituutioissa; kehottaa viranomaisia mukauttamaan julkisia tiloja 
vammaisten henkilöiden tarpeiden mukaan ja jatkamaan tiedotuskampanjoja, joissa 
käsitellään vammaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta;
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17. ottaa huomioon, että Montenegrossa on tällä hetkellä yli 15 000 kotiseudultaan siirtymään 
joutunutta, Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta ja Kosovosta lähtöisin olevaa henkilöä, 
ja kehottaa siksi Montenegron hallitusta löytämään tähän kysymykseen pysyvän ja 
kestävän ratkaisun myös panemalla täytäntöön asiaa koskevan strategiansa ja jatkamalla 
toimia, jotta siirtymään joutuneille voidaan myöntää oikeudellinen asema; pitää tärkeänä, 
että tällaiset henkilöt palaavat alkuperämaahansa, että jäljellä olevat esteet poistetaan 
alueen maiden väliltä ja että paluuta helpotetaan; panee tyytyväisenä merkille 
Montenegron aktiivisen roolin Belgradin aloitteena tunnetussa alueellisessa ohjelmassa;

Taloudelliset arviointiperusteet

18. antaa Montenegrolle tunnustusta makrotalouden vakauden säilyttämisestä mutta panee
samalla merkille talouskasvun ennustetun hidastumisen ja jatkuvan korkean 
työttömyyden; kannustaa hallitusta vauhdittamaan toipumista vuoden 2009 vakavasta 
taloudellisesta taantumasta ja säilyttämään samalla valtiontalouden vakauden 
harjoittamalla varovaista finanssipolitiikkaa ja vähentämällä julkista velkaa voidakseen 
luoda vakaata talouskehitystä ja pyrkiä siten parantamaan elintasoa;

19. on ilahtunut tärkeiden, esimerkiksi julkista eläkejärjestelmää, julkisten työpaikkojen 
virtaviivaistamista ja paikallisten itsehallintoelinten uutta rahoitusjärjestelmää koskevien 
rakenneuudistusten hyväksymisestä; kehottaa Montenegroa jatkamaan rakenneuudistuksia 
ja erityisesti lujittamaan oikeusvaltiota, fyysistä infrastruktuuria ja ihmisoikeuksia sekä 
jatkamaan lisätoimia, joilla poistetaan yritystoiminnan esteitä ja parannetaan yritysten 
toimintaympäristöä sekä lisätään työmarkkinoiden joustoa ja parannetaan viennin 
kilpailukykyä; on edelleen huolissaan pimeän työn ja epävirallisen talouden 
huomattavasta laajuudesta, koska se aiheuttaa suuria haasteita Montenegron taloudelle ja 
yhteiskunnalle;

Edellytykset täyttää jäsenyyteen liittyvät velvoitteet

20. kehottaa Montenegron hallitusta lisäämään huomattavasti institutionaalisia ja 
hallinnollisia valmiuksiaan sekä parantamaan jäsenyyteen liittyvää yhteistyötä ja 
koordinaatiota asianosaisten valtion instituutioiden kesken; kehottaa viranomaisia 
torjumaan hallintojärjestelmän hajanaisuutta ja valtuuksien päällekkäisyyttä sekä 
kehittämään alakohtaisten ministeriöiden päätöksentekovalmiuksia, jotta voidaan parantaa 
lainsäädännön laatua ja viime kädessä vahvistaa oikeusvaltiota;

21. pitää myönteisenä, että hallituksen suunnitelma, jossa hahmotellaan Montenegron 
energiapolitiikka vuoteen 2030 asti, on hyväksytty, ja toteaa, että energia-alan uudistus on 
maalle ratkaiseva haaste; kehottaa viranomaisia nopeuttamaan edistymistä 
energiantoimitusten varmuuden alalla ja jatkamaan toimia sellaisen sääntely-ympäristön 
luomiseksi, joka suosisi uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä kaikilla aloilla, 
kuten uusiutuvaa energiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetään;

22. kehottaa Montenegroa jatkamaan kansallisen lainsäädännön mukauttamista unionin 
lainsäädäntöön ympäristötiedon ja oikeussuojan saatavuutta, ympäristövahinkovastuuta ja 
rajat ylittäviin näkökohtiin liittyviä strategisia ympäristöarviointeja koskevien säännösten 
alalla; kehottaa viranomaisia sisällyttämään ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat 
kysymykset järjestelmällisemmin muihin politiikan aloihin; katsoo, että on erityisen 
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tärkeää puuttua kiinteän jätteen, jäteveden ja huonon jätehuoltojärjestelmän aiheuttamiin 
ongelmiin ja ryhtyä tiukempiin rikosoikeudellisiin toimiin kaikkia niitä vastaan, jotka 
eivät noudata sovellettavia säädöksiä, sekä luoda tehokas tarkastus- ja seurantajärjestelmä; 
toistaa lisäksi, että yleisesti on tarpeen korjata velvollisuuksien epäselvä jakautuminen 
viranomaisten kesken ja niiden toimien välinen epäjohdonmukaisuus, koska se haittaa 
vakavasti edistymistä ympäristönsuojelun alalla;

23. on ilahtunut siitä, että Montenegrosta on tullut maailmanlaajuisesti tunnettu 
matkailukohde, jolla on suuret kehittymismahdollisuudet; ottaa kuitenkin huomioon 
matkailusta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat riskit ja kehottaa hallitusta ryhtymään 
lisätoimiin luonnon suojelemiseksi myös Adrianmeren rannikolla;

24. kehottaa Montenegron hallitusta etenemään nopeammin yhteisen maatalouspolitiikan 
hallinnointia varten tarvittavien rakenteiden, kuten maksajaviraston ja yhdennetyn 
hallinto- ja valvontajärjestelmän, luomisessa; toivoo edistymistä maataloutta ja 
maaseudun kehittämistä koskevan politiikan alalla myös siten, että jatketaan toimia 
politiikan valmistelemiseksi ja käytettävissä olevan rahoitustuen käyttämiseksi;

25. onnittelee Montenegroa liittymisestä Maailman kauppajärjestöön (WTO) järjestön 
ministerikokouksessa 17. joulukuuta 2011; katsoo, että WTO-jäsenyys luo 
kaupankäynnille ja ulkomaisille investoinneille avoimemman, ennustettavamman ja 
houkuttelevamman ympäristön;

26. kehottaa Montenegron viranomaisia panemaan täytäntöön keskuspankin 
riippumattomuutta, julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta, etuoikeutettua 
mahdollisuutta saada rahoitusta julkisilta rahoituslaitoksilta ja euron suojelua koskevan 
lainsäädännön; panee merkille, että vaikutukset Montenegron valuuttajärjestelmään on 
määriteltävä yksityiskohtaisesti ja niitä on käsiteltävä tulevissa neuvotteluissa;

27. antaa Montenegrolle tunnustusta siitä, että 19. joulukuuta 2009 voimaan tullut 
viisumivapausjärjestelmä Schengen-alueen kanssa on toistaiseksi pantu täytäntöön 
sujuvasti; kehottaa viranomaisia kuitenkin parantamaan ulkoasiainministeriön ja Euroopan 
integraatiosta vastaavan ministeriön sekä lähetystö- ja konsulaattiverkostonsa 
hallinnollisia valmiuksia luomalla muun muassa verkossa toimivan yhteyden Euroopan 
integraatiosta vastaavan ministeriön kansallisen viisumijärjestelmän ja diplomaattisten ja 
konsuliedustustojen välille ja ottamalla käyttöön viisumitarran, jolla on 
turvaominaisuuksia;

Alueellinen yhteistyö

28. kiittää Montenegroa siitä, että se on sitoutunut alueellisen vakauden edistämiseen ja 
hyvien naapuruussuhteiden lujittamiseen muiden Länsi-Balkanin maiden kanssa ja ottanut 
rakentavan roolin näissä tehtävissä; panee tyytyväisenä merkille Montenegron aktiivisen 
roolin useissa Kaakkois-Euroopan alueellisissa aloitteissa; korostaa erityisesti 
Montenegron päättäväisyyttä allekirjoittaa luovuttamista koskevat sopimukset Kroatian, 
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Serbian kanssa, tehdä yhteistyösopimuksia 
muiden maiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa ja liittyä 7. marraskuuta 2011 
Serbian, Montenegron, Kroatian ja Bosnia ja Hertsegovinan ulkoministerien 
julkilausumaan, jolla pyritään löytämään ratkaisuja alueen pakolaiskysymykseen;



PE473.962v01-00 8/8 RE\880504FI.doc

FI

29. on tyytyväinen siihen, että sekä Montenegro että Serbia ovat sitoutuneet saamaan 
kahdenväliset suhteensa vakaammalle perustalle; kannustaa kummankin maan poliittisia 
ja uskonnollisia johtajia jatkamaan etnisten ja uskonnollisten ryhmien välisen 
vuoropuhelun ilmapiirin parantamista, jotta voidaan päästä sopimukseen Serbian 
ortodoksisen kirkon aseman sääntelystä Montenegrossa;

30. panee Serbian ja Kroatian hyvät naapurisuhteet tyytyväisenä merkille; on ilahtunut 
Montenegron ja Kroatian lainvalvontaviranomaisten välisestä yhteistyösopimuksesta, joka 
tarjoaa puitteet yhteisille toimille monilla poliisin toiminnan aloilla, kuten rikollisuuden 
ehkäisemisen ja rajapoliisitoiminnan sekä alueellisen ja kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden monien eri muotojen torjunnan alalla; kehottaa kumpaakin osapuolta 
jatkamaan yhteisiä toimia, jotta yhä ratkaisematta olevaan Prevlakan niemimaan omistusta 
koskevaan kysymykseen voidaan löytää pysyvä ratkaisu;

°
°      °

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
Montenegron hallitukselle ja parlamentille.


