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az Európai Parlament állásfoglalása a Montenegró által elért haladásról szóló 2011. évi 
jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói 
Köztársaság közötti, 2010. március 29-i stabilizációs és társulási megállapodásra1,

– tekintettel az Európai Tanács 2011. december 9-i határozatára a Montenegró által a 
csatlakozási folyamatban elért haladásról,

– tekintettel az Európai Tanács 2010. december 17-i határozatára, amelyben megadta 
Montenegrónak az európai uniós tagjelölt ország státuszt,

– tekintettel a Montenegró által elért haladásról szóló 2011. évi jelentést tartalmazó, 2011. 
október 12-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2011)1204 végleges),

– tekintettel a bővítési stratégiáról és a 2011–2012-re vonatkozó legfontosabb kihívásokról 
szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2011. október 12-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0660),

– tekintettel a Montenegró európai uniós tagság iránti kérelméről alkotott bizottsági 
véleményéről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2010. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0670),

– tekintettel az Európai Unió és a Montenegróval foglalkozó stabilizációs és társulási 
parlamenti bizottság (SAPC) 2011. október 4-i 3. találkozóján született nyilatkozatra és 
ajánlásokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az uniós tagállamoknak az a céljuk, hogy a Montenegróval történő csatlakozási 
tárgyalásokat 2012 júniusában megkezdjék, és mivel az Európai Tanács felkérte a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Montenegróval folytatandó tárgyalások keretére,

B. mivel az Európai Tanács azzal bízta meg a Tanácsot, hogy a bizottsági jelentés alapján 
vizsgálja meg a Montenegró által elért haladást, 

C. mivel az EU-vonatkozású ügyekben továbbra is nagy a politikai konszenzus 
Montenegróban, valamint az ország EU-hoz és NATO-hoz való csatlakozásának 
előmozdítása külpolitikájának alapvető célja; mivel a reformot szolgáló erőfeszítések erős 
politikai akaratot és elsőrendű elkötelezettséget követelnek meg a csatlakozási 
folyamatban felmerülő kihívások leküzdésére;

                                               
1 HL L 108, 2010.4.29., 3-354. o.
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D. mivel Montenegró jelentős haladást ért el a Bizottság által 2010-ben meghatározott hét 
kulcsfontosságú prioritás – nevezetesen a parlamenti munka és a választási rendszer 
javítása, a közigazgatás szakmai jellege, az igazságszolgáltatás függetlensége, a korrupció 
elleni harc, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a médiaszabadság és a civil 
társadalommal való együttműködés – megvalósítása terén;

E. mivel Montenegró az alacsony inflációs ráta és a jelentős mértékű közvetlen külföldi 
beruházás mellett mérsékelt gazdasági fellendülést ért el; mivel Montenegró végrehajtotta 
az EU-val kötött stabilizációs és társulási megállapodás kereskedelemmel összefüggő 
rendelkezéseit;

F. mivel Montenegrónak további reformtörekvésekre van szüksége a kormány 
kulcsfontosságú prioritásokra vonatkozó cselekvési tervének hatékony végrehajtása, a 
gazdasági válságból többek között a költségvetési stabilitás fenntartásával történő 
kilábalás, valamint a jövőbeli uniós tagságból eredő kötelezettségekhez szükséges 
igazgatási és intézményi kapacitások megerősítése és kiépítése érdekében;

Általános megjegyzések

1. tudomásul veszi az Európai Tanács döntését, melynek célja a Montenegróval történő 
csatlakozási tárgyalások megkezdése 2012 júniusában; felhívja az uniós tagállamokat, 
hogy alaptalanul és indokolatlanul ne hátráltassák a megbeszéléseket tekintve, hogy 
Montenegró ezidáig jelentős haladást ért el a kitűzött célok teljesítésében; 

2. hangsúlyozza, hogy pozitív jelzést kell küldeni Montenegró és a csatlakozási kritériumok 
teljesítésén keményen dolgozó többi ország felé; szilárd meggyőződése, hogy a tagjelölt 
és a lehetséges tagjelölt országokat kizárólag az általuk elért eredmények alapján kell 
értékelni, illetve csatlakozási folyamatukat semmilyen módon sem lehet a szomszédos 
vagy más tagjelölt országban elért haladáshoz kötni a bővítési folyamat hitelességének 
fenntartása érdekében;

3. elismerését fejezi ki Montenegrónak a csatlakozási kritériumoknak való magas fokú 
megfelelés eléréséért a kulcsfontosságú prioritások kielégítő eredményekkel történt 
megvalósítása által;

4. hangsúlyozza, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásai során mindvégig átfogó és 
minőségi erőfeszítésekre lesz szükség a reformok végrehajtása terén, különös figyelmet 
fordítva a jogállamiság és az alapvető jogok területére, és azon belül is a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemre; felhívja a montenegrói hatóságokat, hogy 
folytassák a stabilizációs és társulási megállapodás szerinti kötelezettségeik 
zökkenőmentes teljesítését;

5. ösztönzi Montenegrót, hogy folytassa a politikai erők közötti konstruktív párbeszédet, 
melynek célja az ország többnemzetiségű jellege kohéziójának megőrzése, és amely 
biztosítja a meglévő kulturális és nemzeti megosztottság felszámolását, valamint megelőzi 
az esetleges megkülönböztetést;

Politikai kritériumok
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6. üdvözli a nemzeti parlament munkájának javítására hozott jogalkotási intézkedéseket; 
javasolja azonban az erőfeszítések folytatását annak érdekében, hogy a törvényhozási 
folyamat átláthatóbbá váljon, a civil társadalmi szereplők még szorosabb konzultációja 
révén fokozódjon a nyilvánosság részvétele az új jogszabályok kidolgozása során, 
erősödjenek a parlament azon igazgatási kapacitásai, amelyek célja a parlamenti 
teljesítmény – mind a törvényalkotásban, mind a politikai felügyeletben –, illetve a 
végrehajtás demokratikus ellenőrzésének javítása, valamint gyakrabban és hatékonyabban 
használják a konzultációs és ellenőrző meghallgatások eszközét; 

7. üdvözli az önkormányzati képviselők és a parlamenti képviselők megválasztásáról szóló 
törvény módosításainak elfogadását, ami a hét kulcsfontosságú prioritás egyik fennmaradó 
feltétele volt; felhívja azonban a montenegrói hatóságokat, hogy ezt a jogalkotási 
eredményt egészítsék ki új, a nemek közötti egyenlőség megerősítéséről szóló 
fellépésekkel, mivel ez még a gyakorlatban nem garantált; 

8. elismerését fejezi ki továbbá az oktatási törvény módosításainak elfogadása miatt, ami a 
szerb nyelvnek a montenegrói oktatási rendszerben betöltött helyéről szóló hosszú 
politikai vitáknak vet véget; az a véleménye, hogy ez a pozitív kompromisszum rámutat a 
politikai erők közötti széles konszenzusra az ország koherens, de ugyanakkor etnikai és 
vallási szempontból sokszínű jellegét illetően;

9. úgy véli, hogy a 2011–2016-ra vonatkozó új közigazgatási reformstratégia pozitív lépés, 
amelynek célja a felvételről és előmenetelről szóló európai standardok, illetve az 
államigazgatás hatékonyságát növelő intézkedések bevezetése; sürgeti a montenegrói 
kormányt, hogy a politikamentes és szakképzett, hatékonyan és pártatlanul tevékenykedő 
közszolgálat megteremtése érdekében kezelje az államigazgatási rendszer döntéshozatalt 
és kormányzati munkaszervezést illető, gyenge teljesítményt nyújtó vetületeit, ideértve a 
hatáskör-átruházási és decentralizálási rendszert; felhívja a hatóságokat, hogy 
biztosítsanak prioritást a jó kormányzásnak, járuljanak hozzá a jogi-igazgatási kultúra 
fokozatos kibontakozásához, illetve kezeljék a túlterhelt és túlfeszített igazgatási 
struktúrákat;

10. tudomásul veszi a bírósági reform során elért előrehaladást, nevezetesen többek között az 
elmaradások csökkentését a bírósági ügyekben, a bírák és ügyészek függetlenségét, 
elszámoltathatóságát, pártatlanságát és hatékonyságát erősítő intézkedések elfogadását, 
mint a kulcsfontosságú prioritások egyikét, valamint a gyanúsított bírákkal és ügyészekkel 
szembeni fegyelmi eljárások – Igazságügyi Tanács általi – rendszeresebb alkalmazásában 
elért eredményeket; felkéri a montenegrói parlamentet, hogy fogadjon el alkotmányos 
rendelkezéseket, amelyek erősítenék a bíróságok jogi függetlenségét és az Ügyészi Tanács 
szakmai önállóságát; hangsúlyozza a korrupció és az összeférhetetlenségi szabályok 
hatékonyabb nyomon követésének szükségességét; felhív az igazságszolgáltatás 
hatékonyságát célzó bírósági rendszer egyszerűsítésére, tekintve, hogy Montenegró 
továbbra is az egyik olyan ország, ahol a legmagasabb az egy főre eső bíróságok, bírák, 
ügyészek és igazgatási személyzet száma Európában;

11. üdvözli továbbá a korrupcióellenes jogszabályok – különösen az új közbeszerzési törvény, 
a politikai pártok finanszírozásáról szóló törvény és az összeférhetetlenségről szóló 
törvény módosításai – elfogadásában elért előrelépést; megjegyzi azonban, hogy a 
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korrupció számos területen még mindig gyakori és továbbra is különös aggodalomra okot 
adó kérdés; megismétli, hogy kiemelt figyelemmel kell kísérni a büntetőítéletekhez vezető 
korrupciós ügyeket, pontosabb mechanizmusokat kell bevezetni a korrupcióellenes 
kezdeményezések végrehajtására és nyomon követésére, valamint fokozni kell az 
ügynökségek – különösen a rendőrség és az ügyészek – közötti együttműködést és 
információcserét; ösztönzi a montenegrói parlamentet, hogy erősítse a korrupcióellenes 
hatóságok feletti felügyeleti szerepét;

12. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, különös tekintettel 
a rendőrség és az ügyészség igazgatási és vizsgálati kapacitásainak erősítésére, e 
testületek hatékonyságának növelése érdekében; fontosnak tartja a bűnügyi hírszerzési 
információk hatékony feldolgozását célzó erőfeszítések fokozását, valamint a nemzetközi 
és a regionális együttműködés további szélesítését a szervezett bűnözés – mindenekelőtt a 
pénzmosás és a csempészet – elleni küzdelemben;

13. elismeri a médiabeli véleménynyilvánítás szabadságának biztosításában elért jogalkotási 
haladást, ugyanakkor megállapítja, hogy még mindig előfordulnak újságírók 
megfélemlítéséről és ellenük irányuló fizikai erőszakról szóló állítólagos esetek, valamint 
a médiaszabadság csökkenéséről szóló jelentéseket; felhívja a montenegrói hatóságokat, 
hogy demonstrálják a politikai beavatkozásoktól mentes média és a szabályozó testületek 
függetlenségének biztosítása iránti elköteleződésüket; felkéri a montenegrói kormányt, 
hogy javasoljon módosításokat az információszabadságról szóló meglévő 
jogszabályokhoz oly módon, hogy azok ne vezessenek az információhoz való hozzáférés 
és az átláthatóság korlátozásához; felhívja az újságírókat, hogy tegyenek eleget a 
magánélet és a méltóság tiszteletben tartására vonatkozó szakmai etikai szabályoknak és 
standardoknak a médiában;

14. üdvözli a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés javítására tett kormányzati 
erőfeszítéseket, és felszólít a civil társadalommal való folyamatos konzultációkra a 
politikai döntéshozatal és a jogalkotás során; pozitívumnak tartja azt, hogy az állami 
intézmények kapcsolattartó személyeket nevezetek ki a nem kormányzati szervezetekre, 
és hogy ezen intézmények közül sok lefektette a civil társadalmi képviselőknek a kormány 
által létrehozott illetékes munkacsoportokba történő kiválasztására vonatkozó 
kritériumokat és eljárást;

15. elismerését fejezi ki az etnikumok közötti általánosan jó kapcsolatokat illetően, beleértve 
az olyan érzékeny kérdések kezelését is, mint a nemzetiségi hovatartozás és nyelv a 
népszámlálás során; elégedetten veszi tudomásul, hogy a diszkriminációellenes politikákra 
és a kisebbségek védelmére vonatkozó jogi keret nagy részben elkészült; hangsúlyozza, 
hogy végrehajtásához további erőfeszítésekre van szükség; felhívja a montenegrói 
hatóságokat, hogy hozzanak kiegészítő intézkedéseket a kisebbségek jobb képviseletének 
biztosítására a közintézményekben nemzeti és helyi szinten, tekintve, hogy a kisebbségek 
alulreprezentáltak a közintézményekben; felhívja a hatóságokat, hogy küzdjenek a roma, 
askali és egyiptomi közösségek diszkriminációja ellen, és javítsák ezek életkörülményeit, 
a társadalombiztosítási, egészségügyi, oktatási, lakhatási és foglalkoztatási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;
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16. ösztönzi Montenegrót, hogy erősítse a fogyatékkal élő személyek jogait szabályozó jogi 
keretet és javítsa a foglalkoztatáshoz való hozzáférésüket a közintézményekben is;
felhívja a hatóságokat, hogy a közterületeket alakítsák e személyek igényeihez és 
folytassák a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedéséről szóló figyelemkeltő 
kampányokat;

17. megjegyezve, hogy Montenegróban jelenleg több mint 15000, horvát, bosnyák és 
koszovói, lakóhelyét elhagyni kényszerült személy tartózkodik, felkéri a montenegrói 
kormányt, hogy találjon hosszú távú és fenntartható megoldást e kérdésre, egyrészt 
végrehajtva vonatkozó stratégiáját, másrészt folytatva a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek jogi státuszának kialakítását célzó erőfeszítéseket; fontosnak tartja e személyek 
származási országukba történő visszatérését, valamint a régió országai között fennálló 
akadályok felszámolását és visszatérésük megkönnyítését; elégedetten veszi tudomásul
Montenegró proaktív szerepét a „Belgrádi kezdeményezés” elnevezésű regionális 
programban;

Gazdasági kritériumok

18. elismerését fejezi ki Montenegrónak az ország makroökonómiai stabilitásának 
megőrzéséért, ugyanakkor tudomásul veszi a gazdasági növekedés előre jelzett lassulását 
és a folyamatosan magas munkanélküliséget; arra ösztönzi a kormányt, hogy gyorsítsa a 
2009-es súlyos gazdasági visszaesésből való kilábalást, körültekintőbb költségvetési 
politikák folyatatásával fenntartva a költségvetési stabilitást, valamint csökkentve az 
államadósságot olyan szilárd gazdasági haladás elérése érdekében, amelynek célja az 
életszínvonal növelése;

19. üdvözli az olyan fontos strukturális reformok elfogadását, mint az állami nyugdíjrendszer 
reformja, a közszolgálati foglalkoztatottság ésszerűsítése vagy a helyi önkormányzatok új 
finanszírozási rendszere; ösztönzi Montenegrót, hogy folytassa a strukturális reformokat, 
különösen a jogállamiság, a fizikai infrastruktúra és az emberi erőforrások erősítése által, 
illetve hozzon további intézkedéseket az üzleti akadályok felszámolására és az üzleti 
környezet javítására, valamint növelje a munkaerőpiac rugalmasságát és lendítse fel az 
export versenyképességét;

 továbbra is aggódik az informális foglalkoztatás jelentős mértéke és az informális 
gazdaság miatt, amely jelentős kihívásokat jelent a montenegrói gazdaság és társadalom 
számára; 

Képesség a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére

20. felkéri a montenegrói kormányt, hogy lényegesen növelje az intézményi és igazgatási 
kapacitásokat, valamint az illetékes állami intézmények közötti, a csatlakozással 
összefüggő együttműködést és koordinációt; felhívja a hatóságokat, hogy kezeljék az 
igazgatási rendszer töredezettségét és a hatásköri átfedéseket, fejlessze a politikai 
döntéshozatal kapacitásait a szakminisztériumokban a jogalkotás minőségének javítása 
érdekében, végül pedig erősítse meg a jogállamiságot; 

21. üdvözli a Montenegró 2030-ig tartó energiapolitikáját körvonalazó kormányterv 
elfogadását, és megjegyzi, hogy az energiaszektor reformja rendkívül fontos kihívás az 
ország számára; sürgeti a hatóságokat, hogy gyorsítsák az előrelépést az energiaellátás 
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biztosítása terén és tegyenek további erőfeszítéseket a szabályozási környezet felállítására, 
amely előmozdítaná a megújuló energiaforrások használatának növekedését valamennyi 
ágazatban, amint azt a megújuló energiáról szóló vonatkozó uniós vívmányok is előírják;

22. felhívja Montenegrót, hogy érjen el haladást a nemzeti jogszabályoknak a vívmányokhoz 
történő igazítása terén a környezetvédelmi információkhoz és az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés, a környezetvédelmi felelősség, illetve a határokon átnyúló aspektusokra 
vonatkozó stratégiai környezeti értékelési rendelkezések tekintetében; sürgeti a 
hatóságokat, hogy integrálják rendszeresebben a környezetvédelmi és éghajlat-változási 
kérdéseket az egyéb ágazati politikákba; különösen fontosnak tartja a szilárd hulladék, a 
szennyvíz és a nem megfelelően szabályozott hulladékgazdálkodási rendszer 
problémáinak kezelését, szigorúbb büntető intézkedések bevezetését az alkalmazandó 
szabályokat megszegőkre, valamint hatékony ellenőrzési-nyomon követési rendszer 
kialakítását; általánosságban megismétli, hogy tisztázni kell a hatóságok közötti, nem 
egyértelmű felelősségmegosztást, és kezelni kell a koherencia hiányát fellépéseikben, 
mivel ez súlyosan akadályozza a haladást a környezetvédelem terén;

23. elismerését fejezi ki Montenegrónak, hogy jelentős fejlődési lehetőségeket rejtő, 
világszerte ismert idegenforgalmi célponttá vált; rámutat azonban a turizmus környezetre 
gyakorolt esetleges kockázataira és felhívja a kormányt, hogy tegyen további lépéseket a 
természet védelmére az Adriai-tenger partvidékén is;

24. felkéri a montenegrói kormányt, hogy gyorsítsa fel a közös agrárpolitika irányításához 
szükséges struktúrák – mint a kifizető ügynökségek és egy integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer – kialakítását; előrelépésre szólít fel a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési politika előmozdítása érdekében az erőfeszítések folytatása révén a 
politikafejlesztés és a rendelkezésre álló pénzügyi támogatás felhasználása terén;

25. elismerését fejezi ki Montenegrónak a WTO 2011. december 17-i miniszteri 
konferenciáján megtörtént WTO-csatlakozása miatt; úgy véli, hogy a WTO-tagság 
átláthatóbb, előreláthatóbb és vonzóbb környezetet fog teremteni a kereskedelem és a 
külföldi beruházások számára;

26. felhívja a montenegrói hatóságokat, hogy hajtsák végre a központi bank függetlenségére, a 
monetáris finanszírozásra, a közszféra pénzügyi intézményeihez való kiváltságos 
hozzáférésre és az euró védelmére vonatkozó jogszabályokat; megjegyzi, hogy a jövőbeni 
csatlakozási tárgyalások során részletesen meg kell határozni és kezelni kell a 
montenegrói monetáris rendszerre hatással lévő tényezőket;

27. elismerését fejezi ki Montenegrónak a schengeni térséggel szembeni vízummentesség 
eddig zökkenőmentes végrehajtásáért, amely 2009. december 19-én lépett hatályba; 
azonban sürgeti a hatóságokat, hogy növeljék a Külügyi és Európai Integrációs 
Minisztérium igazgatási kapacitásait, illetve diplomáciai és konzuli hálózatát, többek 
között online kapcsolat létrehozásával a minisztérium nemzeti vízumrendszere, valamint a 
diplomáciai és konzuli képviseletek között és biztonsági elemeket tartalmazó 
vízumbélyegek bevezetésével;

Regionális együttműködés
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28. elismerését fejezi ki Montenegrónak elköteleződéséért és konstruktív szerepéért a 
regionális stabilitáshoz való hozzájárulásában és a többi nyugat-balkáni országgal 
kialakított jó szomszédi viszony megerősítésében; elégedetten veszi tudomásul 
Montenegró proaktív részvételét számos dél-kelet európai regionális kezdeményezésben; 
kiemeli különösen Montenegró elköteleződését a Horvátországgal, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársasággal és Szerbiával való kiadatási szerződések aláírása iránt 
együttműködési megállapodások megkötése révén más országok pénzügyi hírszerzési 
szolgálataival, valamint a Szerbia, Montenegró, Horvátország és Bosznia-Hercegovina 
külügyminisztereinek azon nyilatkozatához 2011. november 7-én történt csatlakozása 
révén, amelynek célja, hogy megoldásokat keressen a menekültügyi kérdésre a régióban;

29. üdvözli mind Montenegró, mind Szerbia elkötelezettségét a kétoldalú kapcsolatok 
szilárdabb alapokra helyezése érdekében; ösztönzi mindkét ország politikai és vallási 
vezetőit, hogy javítsák a nemzetiségek és a vallások közötti párbeszéd légkörét a szerb 
ortodox egyház montenegrói helyzetét szabályozó megállapodás elérése érdekében; 

30. elégedetten veszi tudomásul a Montenegró és Horvátország közötti jószomszédi 
viszonyokat; üdvözli a montenegrói és horvát bűnüldözési szervek közötti együttműködési 
megállapodást, amely keretet biztosít a közös tevékenységekre a rendőri munka 
különböző területein, mint a bűnmegelőzés, a határrendészet, illetve a regionális és 
nemzetközi szervezett bűnözés összetett formáinak leküzdése; felhívja mindkét felet, hogy 
folytassák a közös erőfeszítéseket a Prevlaka-félsziget területének még rendezetlen 
tulajdonlási kérdésének tartós megoldása érdekében;

°
°      °

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint Montenegró kormányának és parlamentjének.


