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Resolução do Parlamento Europeu relativa ao relatório intercalar de 2011 sobre o 
Montenegro

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades 
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Montenegro, por 
outro, de 29 de março de 2010,1

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu, de 9 de dezembro de 2011, sobre os 
progressos realizados pelo Montenegro no processo de adesão,

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu, de 17 de dezembro de 2010, no sentido 
de que seja concedido ao Montenegro o estatuto de país candidato à adesão à UE,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão relativo ao relatório intercalar de 
2011 sobre o Montenegro, de 12 de outubro de 2011 (SEC (2011) 1204 final),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 
a estratégia de alargamento e os principais desafios para 2011-2012, de 12 de outubro de 
2011 (COM(2011) 666 final),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativa ao parecer da Comissão sobre o pedido de adesão do Montenegro à União 
Europeia, de 9 de novembro de 2010 (COM(2010)0670),

– Tendo em conta a declaração e as recomendações do 3º Encontro da Comissão 
Parlamentar de Estabilização e de Associação União Europeia - Montenegro (CPEA) de 
3-4 de outubro de 2011,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que os Estados-Membros da UE pretendem iniciar as negociações com o 
Montenegro em junho de 2012 e que a Comissão foi convidada pelo Conselho Europeu a 
propor um quadro de negociações com este país;

B. Considerando que o Conselho Europeu incumbiu o Conselho de analisar os progressos do 
Montenegro com base num relatório da Comissão; 

C. Considerando que, no Montenegro, se mantém elevado o consenso político sobre matérias 
relacionadas com a UE e que o objetivo de avançar para a integração na UE e na NATO 
constitui uma pedra angular da sua política externa; considerando que os esforços de 
reforma exigem uma forte vontade política e um total empenho na superação dos futuros 
desafios no processo de adesão;

                                               
1 JO L 108 de 29.4.2010, p. 3 - 354.
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D. Considerando que o Montenegro alcançou progressos significativos no cumprimento das 
sete prioridades essenciais identificadas pela Comissão em 2012, nomeadamente 
melhorando o trabalho do parlamento e no quadro eleitoral, o profissionalismo da 
administração pública, a independência do poder judicial, a luta contra a corrupção, o 
combate ao crime organizado, a garantia de liberdade dos meios de comunicação social e 
a cooperação com a sociedade civil;

E. Considerando que o Montenegro registou uma recuperação modesta da economia, 
juntamente com uma inflação baixa e um afluxo significativo de investimento direto 
estrangeiro; considerando que o Montenegro implementou as disposições em matéria 
comercial previstas no Acordo de Estabilização e de Associação (AEA) com a UE;

F. Considerando que o Montenegro deve envidar mais esforços de reforma, implementando 
de forma eficiente o plano de ação do Governo sobre as prioridades essenciais, acelerando 
a recuperação da crise económica e mantendo, em simultâneo, a estabilidade orçamental, 
bem como reforçando e aumentando as capacidades administrativas e institucionais 
necessárias para assumir as obrigações da adesão à UE no futuro;

Observações de caráter geral

1. Toma nota da decisão do Conselho Europeu de apontar junho de 2012 como data de início 
das negociações de adesão com o Montenegro; apela aos Estados-Membros para que não 
adiem indevida e injustificadamente a abertura das negociações, visto o Montenegro ter 
realizado até ao momento progressos significativos no cumprimento dos critérios; 

2. Sublinha a necessidade de enviar um sinal positivo ao Montenegro e a outros países que se 
estão a esforçar arduamente para cumprir os critérios de adesão; é da opinião de que os 
países candidatos e potencialmente candidatos devem ser avaliados apenas com base nos 
seus próprios méritos e conquistas, não devendo, em caso algum, o seu processo de adesão 
ser associado aos progressos de outros países vizinhos ou candidatos, de forma a manter a 
credibilidade do processo de alargamento;

3. Saúda o Montenegro por ter atingido um elevado grau de cumprimento dos critérios de
adesão, tendo obtido resultados globais satisfatórios nas prioridades essenciais;

4. Sublinha que, ao longo do processo de adesão do Montenegro, continuará a ser essencial 
envidar esforços globais e qualitativos na implementação de reformas, com particular 
incidência no domínio do Estado de direito e dos direitos fundamentais, em especial na 
luta contra a corrupção e o crime organizado; apela às autoridades do Montenegro para 
que continuem a implementar de forma harmoniosa as suas obrigações decorrentes do
Acordo de Estabilização e de Associação;

5. Incentiva o Montenegro a manter o diálogo construtivo entre as forças políticas, a bem da 
salvaguarda da coesão do caráter multiétnico do país e de forma a ultrapassar as restantes 
divisões culturais e nacionais, bem como a prevenir potenciais discriminações;

Critérios políticos

6. Saúda as medidas legislativas tomadas para melhorar o funcionamento do parlamento 
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nacional; recomenda, no entanto, que se envidem mais esforços para tornar o processo 
legislativo mais transparente, aumentar a participação pública no desenvolvimento de 
nova legislação mediante uma consulta ainda mais próxima dos atores da sociedade civil, 
reforçar as capacidades administrativas do parlamento, com vista a uma melhoria do 
desempenho parlamentar, tanto na produção de legislação como na supervisão política e 
no controlo democrático do poder executivo, bem como para utilizar de forma mais 
frequente e eficiente o instrumento de audições consultivas e de controlo; 

7. Acolhe com agrado a aprovação de alterações à lei relativa à eleição dos membros das 
assembleias municipais e dos deputados parlamentares, como uma das restantes condições 
das sete prioridades essenciais; solicita às autoridades do Montenegro, todavia, que 
complementem esses progressos legislativos com novas ações de reforço em matéria de 
igualdade de género, visto esta ainda não ser assegurada na prática; 

8. Saúda ainda a aprovação de alterações à lei sobre a educação, que põe fim a uma longa 
controvérsia política sobre o estatuto da língua sérvia no sistema de educação 
montenegrino; é da opinião de que este compromisso positivo realça o vasto consenso de 
todas as forças políticas quanto ao caráter coeso mas também multiétnico e multirreligioso 
do país;

9. Considera a nova estratégia de reforma da administração pública para 2011-2016 um 
passo positivo para a introdução de normas europeias em matéria de recrutamento e 
promoção, bem como de medidas para aumento da eficiência da administração do Estado; 
insta o Governo montenegrino a empenhar-se na melhoria dos principais aspetos do 
sistema administrativo relativos ao processo de decisão e à organização do trabalho 
governamental ainda caracterizados por um fraco desempenho, incluindo o sistema de 
delegação e descentralização de poderes, de modo a criar uma função pública 
despolitizada e profissional que aja de forma eficaz e imparcial; apela às autoridades para 
que deem prioridade à boa governação, contribuam para o desenvolvimento gradual de 
uma cultura jurídico-administrativa e resolvam o problema das estruturas administrativas 
sobrecarregadas;

10. Salienta os progressos na reforma do sistema judiciário, nomeadamente a redução dos 
processos por resolver nos tribunais, a adoção de medidas para reforçar a independência, 
responsabilização, imparcialidade e eficiência de juízes e procuradores, uma das 
prioridades essenciais, e uma aplicação mais sistemática por parte do Conselho Judicial 
dos procedimentos disciplinares contra juízes e procuradores sob suspeita; convida o 
parlamento montenegrino a adotar normas constitucionais que reforcem a independência 
jurídica do sistema judiciário e a autonomia profissional do Conselho do Ministério 
Público; sublinha a necessidade de uma monitorização mais eficiente das normas em 
matéria de corrupção e conflitos de interesses; apela à uniformização do sistema judicial, a 
bem da eficiência na justiça, visto o Montenegro continuar a ser um dos países com maior 
número per capita de tribunais comuns, magistrados, procuradores e pessoal 
administrativo na Europa;

11. Acolhe com agrado outros progressos assinaláveis na aprovação de legislação contra a 
corrupção, em particular a nova lei de contratação pública, a lei sobre o financiamento de 
partidos políticos e a as alterações à lei relativa aos conflitos de interesses; salienta, no 
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entanto, que a corrupção ainda prevalece em muitas áreas, continuando a suscitar 
particular preocupação; reitera a necessidade de instaurar mais processos por corrupção 
que conduzam a condenações, de introduzir mecanismos mais precisos para a 
implementação e monitorização de iniciativas de combate à corrupção e de melhorar a 
cooperação e troca de informações entre organismos, em particular entre a polícia e os 
procuradores; encoraja o parlamento montenegrino a reforçar o seu papel de controlo das 
autoridades de luta contra a corrupção;

12. Sublinha a necessidade de intensificar o combate contra o crime organizado, em particular 
quanto ao reforço das capacidades administrativas e de investigação das autoridades 
policiais e do Ministério Público, de modo a melhorar a eficiência dessas entidades;
considera importante intensificar esforços com vista ao processamento eficiente de 
informações criminais e ao alargamento da cooperação internacional e regional no 
combate ao crime organizado, principalmente no tocante ao branqueamento de capitais e 
ao contrabando;

13. Reconhece que foram realizados progressos legislativos para garantir a liberdade de 
expressão nos meios de comunicação social, mas realça ainda os alegados casos de 
intimidação e violência física contra jornalistas e uma alegada redução da liberdade dos 
meios de comunicação social; apela às autoridades do Montenegro para que demonstrem o 
seu empenho numa comunicação social livre de interferências políticas e na garantia de 
independência das instâncias reguladoras; convida o Governo do Montenegro a propor 
alterações à legislação existente sobre a liberdade de informação, de forma a que não 
restrinja o acesso à informação nem limite a transparência; solicita aos jornalistas que 
cumpram a ética profissional e as normas relativas ao respeito pela privacidade e 
dignidade nos meios de comunicação social;

14. Saúda os esforços do Governo para melhorar a cooperação com organizações não 
governamentais e apela a consultas continuadas com a sociedade civil no âmbito da sua 
atividade política e legislativa; considera positivo que as instituições do Estado tenham 
nomeado pessoas de contacto nas ONG e que muitas dessas instituições definam os 
critérios e procedimentos para a seleção de representantes da sociedade civil para os 
grupos de trabalho criados pelo Governo;

15. Regozija-se com as boas relações interétnicas em geral, incluindo a gestão de questões 
sensíveis, como a origem étnica e a língua nos recensamentos da população; realça com 
satisfação que o quadro legislativo relativo às políticas antidiscriminação e à proteção de 
minorias já está, em grande parte, instituído; salienta que ainda são necessários mais 
esforços para a sua implementação; apela às autoridades do Montenegro para que tomem 
medidas adicionais de forma a garantirem uma melhor representação das minorias nas 
instituições públicas a nível local e nacional, uma vez que as pessoas pertencentes a 
minorias continuam sub-representadas nas instituições públicas; solicita às autoridades 
que lutem contra a discriminação das comunidades Roma, Ashkali e egípcia e melhorem 
as suas condições de vida e o seu acesso à segurança social, à saúde, à educação, à 
habitação e aos serviços de emprego;

16. Incentiva o Montenegro a desenvolver o quadro legislativo que regula os direitos das 
pessoas com deficiência e a melhorar o seu acesso ao emprego, incluindo nas instituições 
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públicas; apela às autoridades para que adaptem os locais públicos às necessidades dessas 
pessoas e continuem as campanhas de sensibilização destinadas à sua inclusão social;

17. Convida o Governo do Montenegro, face à existência no país de 15 000 pessoas 
deslocadas, originárias da Croácia, da Bósnia-Herzegovina e do Kosovo, a encontrar uma 
solução duradoura e sustentável para o problema, implementando também por completo a 
estratégia que considerar pertinente e envidando esforços acrescidos para conferir um 
estatuto jurídico a essas pessoas; considera importante o seu regresso aos respetivos países 
de origem e que é necessário remover obstáculos que ainda existam entre os países da 
região e facilitar o seu regresso; destaca com satisfação o papel pró-ativo do Montenegro 
no programa regional "Iniciativa de Belgrado";

Critérios económicos

18. Felicita o Montenegro por preservar a estabilidade macroeconómica do país, mas realça 
também as previsões de abrandamento do crescimento económico e de níveis de 
desemprego continuadamente elevados; incentiva o Governo a acelerar a recuperação da 
grave recessão económica de 2009, mantendo simultaneamente a estabilidade orçamental, 
por meio da execução de políticas orçamentais mais prudentes e da redução da dívida 
pública, com vista à realização de progressos económicos sólidos e a bem de uma 
melhoria do nível de vida;

19. Saúda a adoção de reformas estruturais importantes, como o sistema público de pensões, a 
uniformização do emprego público ou um novo regime de financiamento da administração 
local; incentiva o Montenegro a continuar as reformas estruturais, em particular o reforço 
do Estado de direito, das infraestruturas físicas e dos recursos humanos, e a continuar a 
adotar medidas que visem a eliminação de obstáculos ao comércio e a melhoria do 
ambiente empresarial, bem como a aumentar a flexibilidade no mercado de trabalho e a 
estimular a competitividade nas exportações; manifesta novamente a sua preocupação 
perante um nível significativo de emprego informal e economia informal, o que coloca 
desafios significativos à economia e à sociedade montenegrinas;

Capacidade de assumir as obrigações decorrentes da adesão

20. Convida o Governo do Montenegro a melhorar substancialmente as capacidades 
institucionais e administrativas, bem como a cooperação e coordenação relativas à adesão 
entre as instituições estatais competentes; solicita às autoridades que resolvam o problema 
da fragmentação do sistema administrativo e da sobreposição de competências e que 
desenvolvam capacidades políticas nos diferentes ministérios, por forma a melhorarem a 
qualidade da legislação e, eventualmente, a reforçarem o Estado de direito; 

21. Acolhe com agrado a adoção do plano governamental que delineia a política energética do 
Montenegro até 2030 e salienta que a reforma do setor energético é um desafio 
particularmente importante com que o país se depara atualmente; insta as autoridades a 
acelerarem os progressos na área da segurança do abastecimento energético e a envidarem 
mais esforços para a criação de um enquadramento regulamentar que promova uma maior 
utilização de fontes de energia renováveis em todos os setores, conforme exigido pelo 
acervo da UE em matéria de energias renováveis;
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22. Apela ao Montenegro para que realize progressos na adaptação da legislação nacional ao 
acervo no que toca ao acesso à informação ambiental, ao acesso à justiça, à 
responsabilidade ambiental e às normas estratégicas de avaliação ambiental sobre 
questões transfronteiriças; insta as autoridades a integrarem de forma mais sistemática 
noutras políticas setoriais as questões relativas ao ambiente e às alterações climáticas; 
considera particularmente importante a resolução dos problemas dos resíduos sólidos, das 
águas residuais e da fraca regulamentação do sistema de gestão de resíduos, bem como a 
introdução de medidas penais mais severas para quem violar as disposições em vigor e a 
criação de um sistema de inspeção e monitorização eficiente; reitera ainda, de um modo 
geral, a necessidade de resolver a pouca clareza na divisão de responsabilidades entre as 
autoridades e a falta de coerência nas suas ações, o que está a afetar seriamente os 
progressos em matéria de proteção ambiental;

23. Felicita o Montenegro por se ter tornado um destino de turismo a nível mundial, com um 
grande potencial para maior desenvolvimento; salienta, todavia, os riscos potenciais para o 
ambiente associados ao turismo e apela ao Governo para que tome mais medidas para 
proteger a natureza, também ao longo da costa do Mar Adriático;

24. Convida o Governo do Montenegro a acelerar os progressos na criação das estruturas 
necessárias à gestão da política agrícola comum, como um organismo pagador e um 
sistema administrativo e de controlo integrado; apela a progressos na política de 
desenvolvimento agrícola e rural, envidando igualmente esforços a nível do 
desenvolvimento de políticas e na utilização da assistência financeira disponível;

25. Saúda o Montenegro por ter aderido à Organização Mundial do Comércio (OMC) na 
Conferência Ministerial da OMC de 17 de dezembro de 2011; considera que a adesão à 
OMC irá permitir um ambiente mais transparente, previsível e atrativo para o comércio e 
o investimento estrangeiro;

26. Apela às autoridades do Montenegro para que implementem legislação relevante sobre a 
independência do banco central, o financiamento monetário, o acesso privilegiado às 
instituições financeiras do setor público e a proteção do euro; salienta que as implicações 
para o sistema monetário do Montenegro deverão ser definidas em pormenor e abordadas 
nas futuras negociações de adesão;

27. Saúda o Montenegro pela implementação, até ao momento harmoniosa, do regime de 
isenção de visto com o espaço Schengen, que entrou em vigor no dia 19 de dezembro de 
2009; insta, todavia, as autoridades a melhorarem as capacidades administrativas do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Integração Europeia (MNEIE), bem como a 
respetiva rede diplomática e consular, nomeadamente estabelecendo uma ligação em linha 
entre o sistema nacional de vistos do MNEIE e as missões diplomáticas e consulares e 
introduzindo uma vinheta de visto com funcionalidades de segurança;

Cooperação regional

28. Felicita o Montenegro pelo seu compromisso e papel construtivo na contribuição para a 
estabilidade regional e no reforço de relações de boa vizinhança com outros países dos 
Balcãs ocidentais; realça, com satisfação, a participação pró-ativa do Montenegro em 
várias iniciativas regionais no Sudeste da Europa; sublinha, em particular, o empenho do 
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Montenegro na assinatura de acordos de extradição com a Croácia, a antiga República 
jugoslava da Macedónia e a Sérvia, celebrando acordos de cooperação com os serviços de 
informação financeira de outros países e tendo aderido, em 7 de novembro de 2011, à 
declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Sérvia, do Montenegro, da 
Croácia e da Bósnia-Herzegovina, destinada a encontrar soluções para a questão dos 
refugiados na região;

29. Acolhe com agrado o compromisso do Montenegro e da Sérvia de consolidar as relações 
bilaterais; encoraja os líderes políticos e religiosos em ambos os países a continuarem a 
melhorar o clima de diálogo interétnico e inter-religioso, com vista à obtenção de um 
acordo que regule a posição da Igreja Ortodoxa Sérvia no Montenegro; 

30. Salienta com satisfação as relações de boa vizinhança entre o Montenegro e a Croácia; 
acolhe com agrado o acordo de cooperação entre as forças da autoridade do Montenegro e 
da Croácia, que oferece um quadro para atividades conjuntas em diversas áreas do 
trabalho policial, como a prevenção do crime, o policiamento de fronteiras e o combate a 
formas complexas de crime organizado regional e internacional; insta ambas as partes a 
unirem esforços, em busca de uma solução definitiva para a questão ainda não resolvida 
da propriedade do território da península de Prevlaka;

°
°      °

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Governo e Parlamento do Montenegro.


