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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2011 over 
Montenegro

Het Europees Parlement,

– gezien de Stabilisatie- en associatieovereenkomst van 29 maart 2010 tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds1,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 9 december 2011 over de door Montenegro 
geboekte vooruitgang bij het toetredingsproces,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 17 december 2010 om Montenegro de status 
van kandidaat-lidstaat voor toetreding tot de Europese Unie te geven,

– gezien het werkdocument van de Commissie over het voortgangsverslag 2011 over 
Montenegro d.d. 12 oktober 2011 (SEC (2011) 1204 def.),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2011-2012 d.d. 12 oktober 2011 
(COM(2011)0666),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het 
advies van de Commissie betreffende het verzoek van Montenegro om toetreding tot de 
Europese Unie d.d. 9 november 2010 (COM(2010)0670),

– gezien de verklaring en de aanbevelingen van de derde bijeenkomst van het Parlementair 
Stabilisatie- en associatiecomité EU-Montenegro van 3-4 oktober 2011,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de lidstaten van de EU het voornemen hebben de 
toetredingsonderhandelingen met Montenegro in juni 2012 te starten en overwegende dat 
de Commissie door de Europese Raad is uitgenodigd een kader voor de onderhandelingen 
met dit land voor te stellen; 

B. overwegende dat de Europese Raad de Raad heeft opgedragen de voortgang van 
Montenegro op basis van een verslag van de Commissie te onderzoeken;

C. overwegende dat de politieke consensus over met de EU samenhangende zaken in 
Montenegro hecht blijft en dat het doel van het bevorderen van de integratie in de EU en 
de NAVO een hoeksteen van het buitenlands beleid van dit land vormt; overwegende dat 
voor de hervormingsinspanningen een sterke politieke wil en solide inzet nodig zijn om de 
komende uitdagingen in het toetredingsproces tegemoet te treden;

                                               
1 PB L 108 van 29.4.2010, blz. 0003-0354.
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D. overwegende dat Montenegro een aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt om te voldoen 
aan de zeven kernprioriteiten die de Commissie in 2010 heeft vastgesteld, met name 
verbeteringen in de werkzaamheden van het parlement en het verkiezingskader, het 
professionalisme van het overheidsbestuur, de onafhankelijkheid van justitie, de 
bestrijding van corruptie en van de georganiseerde misdaad, en op de punten van het 
garanderen van vrije media en samenwerking met het maatschappelijk midden;

E. overwegende dat in Montenegro een bescheiden herstel van de economie is opgetreden 
dat samenging met een lage inflatie en een aanzienlijke toestroom van directe 
investeringen uit het buitenland; overwegende dat Montenegro heeft voldaan aan de met 
de handel samenhangende bepalingen van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst met 
de EU;

F. overwegende dat Montenegro zich verdere hervormingsinspanningen moet getroosten 
door een efficiënte uitvoering van het actieplan van de regering over de kernprioriteiten, 
het herstel van de economische crisis moet bespoedigen en daarbij onder meer de fiscale 
stabiliteit moet handhaven, en dat het land de bestuurlijke en institutionele capaciteiten 
moet versterken en opbouwen die nodig zijn om in de toekomst aan de verplichtingen van 
het EU- lidmaatschap te voldoen;

Algemeen

1. neemt kennis van het besluit van de Europese Raad ervan uit te gaan de 
toetredingsonderhandelingen met Montenegro in juni 2012 te beginnen; doet een beroep 
op de lidstaten van de EU de start van de onderhandelingen niet zonder rechtmatigheid of 
aanleiding te vertragen, gezien het feit dat Montenegro tot nu toe een aanzienlijke 
vooruitgang heeft bereikt om aan de ijkpunten te voldoen; 

2. onderstreept dat het noodzakelijk is een positief signaal af te geven aan Montenegro en 
andere landen die zich sterk inspannen om te voldoen aan de criteria van het 
lidmaatschap; is de overtuiging toegedaan dat kandidaat-landen en potentiële kandidaat-
landen uitsluitend op hun eigen merites en resultaten beoordeeld moeten worden en dat 
hun toetredingsproces in geen geval gekoppeld mag worden aan de vooruitgang in andere 
buurlanden of kandidaat-landen, teneinde de geloofwaardigheid van het 
uitbreidingsproces niet aan te tasten;

3. wenst Montenegro geluk met het feit dat het land in hoge mate aan de 
lidmaatschapscriteria heeft voldaan door in het algemeen bevredigende resultaten ten 
aanzien de kernprioriteiten te behalen;

4. onderstreept dat veelomvattende inspanningen van hoge kwaliteit voor de uitvoering van 
hervormingen, met bijzondere aandacht voor de rechtsstaat en fundamentele rechten, en 
meer bepaald voor de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, teneinde te zorgen 
voor degelijke resultaten op deze terreinen, van essentieel belang blijven gedurende het 
toetredingsproces van Montenegro; doet een beroep op de autoriteiten van Montenegro 
vlot uitvoering te blijven geven aan de verplichtingen die uit de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst voortvloeien;

5. spoort Montenegro aan een constructieve dialoog tussen de politieke krachten te blijven 



PE473.962v01-00 4/9 RE\880504NL.doc

NL

voeren teneinde de cohesie ondanks het multi-etnische karakter van het land te 
beschermen, om de resterende culturele en nationale scheidslijnen te overwinnen en ook 
potentiële discriminatie te voorkomen;

Politieke criteria

6. is verheugd over de wetgevingsmaatregelen die genomen zijn om de werking van het 
nationale parlement te verbeteren; beveelt echter aan ernaar te blijven streven het 
wetgevingsproces transparanter te maken, de participatie van het publiek bij de 
ontwikkeling van nieuwe wetgeving te verbeteren door een nog nauwere samenspraak met 
de actoren van het maatschappelijk midden, de bestuurskwaliteiten van het parlement te 
versterken, zodat zijn capaciteit bij het vaststellen van wetgeving alsmede bij zijn 
politieke toezicht op en democratische toetsing van de uitvoerende macht verbetert, en 
vaker en doeltreffender het instrument van hoorzittingen voor raadgeving en controle te 
gebruiken; 

7. is verheugd over de invoering van wijzigingen op de wet inzake de verkiezing van 
gemeentelijke adviseurs en leden van het parlement, die een van de resterende 
voorwaarden van de zeven kent prioriteiten vormde; doet echter een beroep op de 
Montenegrijnse autoriteiten om in aanvulling op deze resultaten op wetgevingsterrein te 
komen met nieuwe maatregelen ten aanzien van de versterking van de gendergelijkheid, 
aangezien deze tot dusver nog niet in de praktijk is gegarandeerd; 

8. is bovendien ingenomen met de wijziging van de wet inzake het onderwijs die een eind 
maakt aan een langdurige politieke controverse ten aanzien van de status van de Servische 
taal in het onderwijssysteem van Montenegro; is van oordeel dat dit verheugende 
compromis wijst op een brede consensus onder alle politieke krachten over het cohesieve, 
maar ook multi-etnische en multi-godsdienstige karakter van het land;

9. beschouwt de nieuwe hervormingsstrategie van het overheidsbestuur voor de periode 
2011-2016 als een positieve stap die zich richt op de invoering van de Europese normen 
inzake personeelswerving en -bevordering alsmede op maatregelen ter verhoging van de 
efficiëntie van het staatsbestuur; dringt er met nadruk bij de Montenegrijnse regering op 
aan iets te doen aan die aspecten van het bestuurssysteem die er thans verantwoordelijk 
voor zijn dat op het terrein van de besluitvorming en de organisatie van de 
overheidswerkzaamheden slechte prestaties worden geleverd, met inbegrip van het stelsel 
van delegatie en deconcentratie van macht, teneinde een gedepolitiseerde en professionele 
overheidsdienst te creëren die doeltreffend en onpartijdig optreedt; doet een beroep op de 
autoriteiten prioriteit te geven aan een goed bestuur, bij te dragen aan de geleidelijke 
ontwikkeling van een juridisch-administratieve cultuur en iets te ondernemen ten aanzien 
van zwaar belaste en te groot geworden bestuursstructuren;

10. constateert dat er vooruitgang bij de hervorming van het justitiële apparaat is bereikt, 
vooral bij de vermindering van de achterstand bij de behandeling van zaken bij de 
rechtbanken, de aanneming van maatregelen ter versterking van de onafhankelijkheid, 
verantwoordingsplicht, onpartijdigheid en efficiëntie van rechters en openbaar aanklagers, 
één van de kernprioriteiten, en bij de meer systematische toepassing door de Hoge Raad 
van tuchtrechtelijke bepalingen tegen verdachte rechters en openbaar aanklagers; verzoekt 
het Montenegrijnse parlement om vaststelling van bepalingen in de grondwet die tot een 
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versterking zouden leiden van de onafhankelijkheid van Justitie en professionele 
autonomie van de Raad van vervolging; onderstreept de noodzaak van een efficiënter 
toezicht op corruptie en regels die met elkaar in tegenspraak zijn; dringt aan op 
stroomlijning van het rechtbanksysteem met als doel een efficiënte justitie, in aanmerking 
genomen dat Montenegro een van de landen in Europa blijft met per hoofd van de 
bevolking het hoogste aantal gewone rechtbanken, magistraten, openbaar aanklagers en 
administratief personeel;

11. is verder verheugd over de goede vooruitgang die is geboekt bij de vaststelling van anti-
corruptiewetgeving, met name de nieuwe wet inzake overheidsaanschaffingen, de wet 
inzake de financiering van politieke partijen en de wijzigingen van de wet inzake 
conflicterende belangen; constateert echter dat er op een groot aantal gebieden nog steeds 
sprake is van corruptie en dat dit vraagstuk een punt van bijzondere bezorgdheid blijft; 
wijst er opnieuw op dat het noodzakelijk is meer corruptiegevallen te vervolgen en deze 
vervolging in veroordelingen te laten uitmonden, preciezere mechanismen in te voeren 
voor de uitvoering van en het toezicht op corruptiebestrijdingsinitiatieven en de 
samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen instanties, name tussen de politie en 
het openbaar ministerie, te verbeteren; spoort het Montenegrijnse parlement aan zijn rol 
van toezichthouder op de corruptiebestrijdingsautoriteiten te versterken;

12. onderstreept de noodzaak van het intensiveren van de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad, met name het versterken van de administratieve en onderzoekscapaciteit van 
politie en justitie, teneinde hun doeltreffendheid te vergroten; is van oordeel dat meer 
moet worden gedaan om te komen tot een doeltreffende verwerking van inlichtingen over 
criminaliteit, en dat de internationale en regionale samenwerking op het gebied van de 
strijd tegen de georganiseerde misdaad, in het bijzonder witwaspraktijken en smokkel, 
moet worden opgevoerd;

13. erkent dat op wetgevinsggebied vooruitgang is geboekt bij het waarborgen van de vrijheid 
van meningsuiting in de media, maar stelt vast dat er toch nog altijd melding wordt 
gemaakt van gevallen van intimidatie van en fysiek geweld tegen journalisten, en van 
inbreuken op de mediavrijheid; verzoekt de Montenegrijnse autoriteiten wat vrije media 
zonder politieke inmenging betreft de daad bij het woord te voegen, en de 
onafhankelijkheid van de regelgevende instanties te waarborgen; verzoekt de regering van 
Montenegro de bestaande wetgeving inzake de vrijheid van informatie zo te wijzigen dat 
er een eind komt aan de beperking van de toegang tot informatie en de tekortschietende 
transparantie; verzoekt de journalistiek zich te houden aan de beroepsethiek en -normen 
op het gebied van privacy en waardigheid in de media;

14. is verheugd over de inspanningen van de regering gericht op een betere samenwerking 
met ngo's, en dringt aan op een continu raadpleging van het maatschappelijk middenveld 
in het kader van de beleidsvorming en de ontwikkeling van wetgeving; vindt het positief 
dat staatsinstellingen ngo-contactpersonen hebben aangesteld, en dat veel van deze 
instellingen criteria en procedures hebben vastgesteld voor de selectie van 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de relevante, door de regering 
in het leven geroepen werkgroepen;

15. beveelt met het oog op de over het algemeen goede interetnische betrekkingen aan het 
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beheer van gevoelige onderwerpen als etniciteit en taal op te nemen in de 
bevolkingstelling; is verheugd dat het wetgevingskader betreffende de bestrijding van 
discriminatie en de bescherming van minderheden grotendeels rond is; onderstreept dat 
meer inspanningen vereist zijn voor de tenuitvoerlegging ervan; verzoekt de autoriteiten 
van Montenegro aanvullende maatregelen te nemen gericht op een betere 
vertegenwoordiging van de minderheden in overheidsinstellingen op nationaal en 
plaatselijk niveau, gezien het feit dat minderheidsgroeperingen nog altijd 
ondervertegenwoordigd zijn in overheidsinstellingen; verzoekt de autoriteiten maatregelen 
te nemen tegen de discriminatie van de gemeenschappen van Roma, Ashkali en 
Egyptenaren, en te werken aan de verbetering van hun levensomstandigheden, en van de 
toegang tot de sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en 
werkgelegenheidsdiensten;

16. verzoekt Montenegro het wettelijk kader betreffende rechten van personen met een 
handicap te versterken en hun toegang tot werkgelegenheid, waaronder in 
overheidsinstellingen, te verbeteren; verzoekt de autoriteiten de openbare ruimten aan te 
passen aan hun behoeften, en door te gaan met de op de sociale integratie van personen 
met een handicap gerichte bewustmakingscampagnes;

17. wijst op het feit dat er momenteel meer dan 15 000 uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina en 
Kosovo afkomstige verdreven personen in Montenegro verblijven, en verzoekt de regering 
van Montenegro een permanente en duurzame oplossing voor deze kwestie te vinden, 
onder andere door middel van de volledige tenuitvoerlegging van haar desbetreffende 
strategie en door verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid om deze personen de 
wettelijke status van "verdreven persoon" te geven; acht het belangrijk dat deze personen 
terugkeren naar hun respectieve landen van herkomst, en ook dat de overgebleven 
problemen tussen de landen in de regio worden opgelost, teneinde de terugkeer te 
vergemakkelijken; is verheugd over de proactieve rol van Montenegro in het regionale 
programma "Belgrade Initiative";

Economische criteria

18. prijst de regering van Montenegro voor het handhaven van de economische stabiliteit van 
het land, maar wijst tegelijkertijd op de verwachte vertraging van de economische groei en 
de onverminderd hoge werkloosheid; spoort de regering aan de inspanningen gericht op 
herstel na de ernstige economische recessie van 2009 te intensiveren, en tegelijkertijd de 
begrotingsstabiliteit te handhaven door middel van een prudentieel begrotingsbeleid en het 
terugdringen van de staatsschuld, teneinde voor duurzame economische groei en, in het 
verlengde daarvan, een verbetering van de levensstandaard te zorgen;

19. is verheugd over de goedkeuring van belangrijke structurele hervormingen, zoals het 
systeem van overheidspensioenen, de hervorming van de ambtenarensector en de nieuwe 
regeling voor de financiering van het plaatselijke zelfbestuur; spoort Montenegro aan door 
te gaan met de structurele hervormingen, in het bijzonder het versterken van de 
rechtsstaat, de aanleg van infrastructuurvoorzieningen en op het gebied van human 
resources, en aanvullende maatregelen te nemen voor het elimineren van handelsobstakels 
en het verbeteren van het ondernemersklimaat, alsmede voor het vergroten van de 
arbeidsmarktflexibiliteit en het vergroten van het concurrentievermogen ten opzichte van 
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het buitenland; maakt zich onverminderd zorgen over het hoge niveau van de informele 
werkgelegenheid en de omvang van de informele economie, die belangrijke uitdagingen 
blijven voor de Montenegrijnse economie en samenleving;

Vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen

20. verzoekt de regering van Montenegro te werken aan een significante uitbreiding van de 
institutionele en administratieve capaciteiten, en de toetredingsgerelateerde samenwerking 
tussen en coördinatie van de relevante overheidsinstellingen te verbeteren; verzoekt de 
regering iets te doen aan de versnippering van het bestuurssysteem en de overlapping van 
bevoegdheden, en zich in te spannen voor de verbetering van de capaciteiten op het gebied 
van beleidsontwikkeling binnen de ministeries, teneinde de kwaliteit van de wetgeving 
naar een hoger plan te tillen, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een versterking van de 
rechtsstaat; 

21. is verheugd over de goedkeuring van het energieplan van de regering voor de periode tot 
2030, en wijst erop dat de hervorming van de energiesector een van de belangrijkste 
uitdagingen is voor Montenegro; dringt er bij de regering van het land op aan sneller 
vooruitgang te boeken op het gebied van energiebevoorradingszekerheid en meer 
inspanningen te leveren om te komen tot een regelgevingskader dat resulteert in een groter 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in alle sectoren, zoals vereist op grond van 
het relevante EU-acquis inzake hernieuwbare energie;

22. verzoekt Montenegro de nationale wetgeving op het gebied van toegang tot milieu-
informatie, toegang tot justitie, milieuaansprakelijkheid en strategische 
milieueffectbeoordelingen met betrekking tot grensoverschrijdende aspecten aan te passen 
aan het acquis; spoort de autoriteiten van het land aan milieu- en 
klimaatveranderingskwesties stelselmatig te integreren in het beleid voor andere sectoren; 
beschouwt het uitermate belangrijk iets te doen aan de problemen op het gebied van vaste 
afvalstoffen en afvalwater, en aan de volstrekt onvoldoende regelgeving voor het 
watermanagementsysteem, en strengere straffen vast te stellen voor overtreders van de 
toepasselijke regelgeving, en een doeltreffend systeem voor inspectie en monitoring te 
ontwikkelen; wijst er in het algemeen eens te meer op dat het belangrijk is iets te doen aan 
de onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende 
autoriteiten en aan het gebrek aan samenhang tussen hun optreden, aangezien dit een 
belangrijke rem zet op de vooruitgang op het gebied van de milieubescherming;

23. prijst Montenegro dat het erin is geslaagd een mondiale toeristische bestemming te 
worden, met een groot potentieel op verdere ontwikkeling; wijst tegelijkertijd op de 
potentiële gevaren voor het milieu van het toerisme, en roept de regering van het land op 
meer te doen op het gebied van de bescherming van de natuur langs de Adriatische kust; 

24. verzoekt de regering van Montenegro het werk gericht op de totstandbrenging van de 
structuren die nodig zijn voor het beheer van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
zoals een betaalorgaan en een geïntegreerd administratief en controlesysteem, te 
versnellen; dringt aan op vooruitgang op het gebied van het landbouw- en 
ontwikkelingsbeleid, onder andere door middel van inspanningen gericht op 
beleidsontwikkeling en op het benutten van de financiële bijstand;
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25. prijst Montenegro voor de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tijdens de 
ministerconferentie van de WTO op 17 december 2011; is van oordeel dat het 
lidmaatschap van de WTO zal resulteren in een transparanter, voorspelbaar en 
aantrekkelijk klimaat voor handel en buitenlandse investeringen;

26. verzoekt de Montenegrijnse autoriteiten wetgeving te implementeren inzake de 
onafhankelijkheid van de centrale bank, monetaire financiering, preferentiële toegang tot 
publiekrechtelijke financiële instellingen en de bescherming van de euro; wijst erop dat de 
gevolgen voor het monetair stelsel van Montenegro in toekomstige 
toetredingsonderhandelingen in detail in kaart gebracht en aangesproken zullen moeten 
worden;

27. prijst Montenegro voor de soepele implementatie tot nu toe van de regeling voor 
visavrijverkeer met de Schengenruimte, die op 19 december 2009 van kracht werd; spoort 
de autoriteiten evenwel aan de administratieve capaciteiten van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en Europese Integratie, alsook zijn diplomatiek en consulair netwerk, 
op te waarderen door onder andere de totstandbrenging van een on-lineverbinding tussen 
het nationale visasysteem van het ministerie en de diplomatieke en consulaire missies, en 
de invoering van een visumsticker met veiligheidskenmerken;

Regionale samenwerking

28. feliciteert Montenegro met zijn inzet voor en constructieve rol bij het tot stand brengen 
van regionale stabiliteit en het versterken van goede nabuurschapsbetrekkingen met de 
andere landen van de westelijke Balkan; is verheugd over de proactieve rol van 
Montenegro in de verschillende regionale initiatieven in Zuidoost-Europa; onderstreept in 
het bijzonder Montenegro's toegewijdheid aan de ondertekening van de 
uitleveringsovereenkomsten met Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië en Servië, en is verheugd dat Montenegro samenwerkingsovereenkomsten met 
de financiële inlichtingendiensten van andere landen heeft ondertekend en dat het zich op 
7 november 2011 heeft aangesloten bij de verklaring van de ministers van Buitenlandse 
Zaken van Servië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina gericht op het vinden van oplossingen 
voor de kwestie van de vluchtelingen in de regio;

29. is verheugd over de toegewijdheid van zowel Montenegro, als Servië om hun bilaterale 
betrekkingen een steviger fundament te geven; spoort de politieke en religieuze leiders in 
beide landen aan door te gaan met het verbeteren van het klimaat van interetnische en 
interreligieuze dialoog gericht op het vinden van een oplossing voor de kwestie van de 
positie van de Servisch-Orthodoxe kerk in Montenegro; 

30. is verheugd over de goede nabuurschapsbetrekkingen tussen Montenegro en Kroatië; is 
verheugd over de overeenkomst inzake de samenwerking tussen de Montenegrijnse en 
Kroatische wethandhavingsorganisaties, die een kader vormt voor gemeenschappelijke 
activiteiten op verschillende gebieden van het politiewerk, zoals criminaliteitspreventie, 
grensbewaking en de bestrijding van de complexe vormen van regionale en internationale 
georganiseerde misdaad; verzoekt beide partijen zich in te spannen voor het vinden van 
een permanente oplossing voor de nog altijd onopgeloste kwestie van de eigendom van 
het grondgebied van het schiereiland Prevlaka;
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31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Montenegro.


