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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2012 for Montenegro
(2012/0000(RSP))

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 Rådets konklusioner af 26. juni 2012, hvori det besluttes at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro den 29. juni 2012,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene om statusrapport 
2012 for Montenegro dateret den 10. oktober 2012 (SWD(2012)331),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 til Europa-Parlamentet og 
Rådet om udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013 (COM(2012)0600),

– 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 (COM(2010)0670),

– der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det fjerde møde i det parlamentariske 
stabiliserings- og associeringsudvalg EU-Montenegro af 3.-4. april 2012,

– der henviser til det første møde i det blandede rådgivende udvalg med civilsamfundet EU-
Montenegro, som fandt sted den 2. oktober 2012,

– der henviser til henstillingen fra Europarådets Ministerkomité vedrørende Montenegros 
anvendelse af den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (vedtaget af 
Ministerkomitéen den 12. september 2012)2,

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

A. der henviser til, at landets politiske ledelse ved valget har fået et nyt mandat til at gå 
videre med tiltrædelsesforhandlingernes målsætninger;

B. der henviser til, at Montenegro har gjort betydelige fremskridt på vejen mod EU-
medlemskab.

C. der henviser til, at der fortsat er nogle mangler i tiltrædelsesprocessen, som det er 
nødvendigt at udbedre;

D. der henviser til, at tiltrædelsesprocessen bør vedblive at være drivkraften bag fortsatte 

                                               
1 EUT L 108 af 29.4.2010, s. 3
2 CM/RecChL (2012)4.
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reformer; der henviser til, at civilsamfundet spiller en uundværlig rolle i processen med 
reformer og EU-integration;

E. der henviser til, at Montenegro er det første land, over for hvilket der anvendes en ny EU-
forhandlingstilgang med forstærket fokus på de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retsvæsenet samt bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet;

F. der henviser til, at Montenegro stadig spiller en væsentlig rolle for den regionale stabilitet;

Generelle overvejelser

1. glæder sig over den fredelige, fri og retfærdige afholdelse af det tidlige parlamentsvalg i 
overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer myndighederne til yderligere 
at forbedre vælgerregistreringen, opsynet med kampagnemidler og behandlingen af klager 
for i endnu højere grad at øge offentlighedens tillid til valgprocessen;

2. opfordrer alle politiske kræfter til gennem konstruktiv dialog og tæt samarbejde med 
civilsamfundet at fastholde fokus på landets EU-integrationsdagsorden efter valget;

3. bifalder EU's nye forhandlingstilgang, ifølge hvilken de afgørende spørgsmål i kapitel 23 
og 24 tackles på et tidligt tidspunkt i forhandlingerne, således at der er mest mulig tid til at 
få etableret den fornødne lovgivning og de nødvendige institutioner samt en solid 
resultatliste for gennemførelsen;

Politiske kriterier

4. glæder sig over, at parlamentets tilsynsmæssige rolle er blevet styrket yderligere gennem 
vedtagelsen af en lov om parlamentarisk undersøgelse, ændringer til parlamentets 
forretningsorden og loven om tavshedspligt; understreger nødvendigheden af yderligere at 
styrke lovgivningskapaciteten og høringer af civilsamfundet;

5. opfordrer indtrængende parlamentet til at vedtage forfatningsmæssige bestemmelser for at 
styrke domstolenes retlige uafhængighed og ansvarlighed og øge den retlige 
uafhængighed og faglige autonomi for rådet af dommere og offentlige anklagere;

6. glæder sig over foranstaltningerne for at øge domstolenes effektivitet, herunder en 
reduktion af puklen af sager, men er fortsat bekymret over domstolsprocedurernes længde 
og den dårlige infrastruktur i mange domstole; opfordrer myndighederne til at indføre 
klare kriterier for forfremmelse og faglig vurdering af dommere og anklagere;

7. opfordrer til yderligere foranstaltninger for at skabe en professionel, effektiv, meritbaseret 
og upartisk offentlig administration; glæder sig over den omfattende reform af den 
offentlige sektor med henblik på rationalisering og modernisering;

8. opfordrer til, at forbindelserne mellem de politiske beslutningstagere og civilsamfundet 
styrkes; glæder sig over inddragelsen af ngo'er i de arbejdsgrupper, som beskæftiger sig 
med tiltrædelsesforhandlingerne for at sikre ansvarlighed og gennemsigtighed i 
tiltrædelsesprocessen; finder det væsentligt, at de er lige medlemmer af arbejdsgrupperne; 
glæder sig over regeringens nye elektroniske platform for borgerhenvendelser, som kan 
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øge deltagelsesdemokratiet i politikudformningen og e-deltagelse i den politiske proces;

9. beklager, at korruption fortsat er udbredt; opfordrer regeringen til på konsekvent vis at 
gennemføre antikorruptionsforanstaltninger, herunder den nye lov om finansiering af 
politiske partier, med henblik på at få skabt en resultatliste, navnlig hvad angår 
efterforskning og domfældelser i korruptionssager på højt niveau, yderligere at styrke 
forebyggende redskaber og bevidstgørelseskampagner samt at beskytte borgere, der 
indberetter korruptionssager; understreger behovet for at styrke administrativ kapacitet og 
samarbejde mellem forskellige myndigheder på dette område;

10. opfordrer regeringen til at styrke lovgrundlaget og retshåndhævelsesorganernes kapacitet 
til at bekæmpe organiseret kriminalitet; opfordrer til, at det indenlandske, regionale og 
internationale samarbejde udvides; roser foranstaltningerne med henblik på at forebygge 
og bekæmpe menneskehandel, men opfordrer til effektiv efterforskning og 
retsforfølgning;

11. konstaterer, at medielandskabet er mangfoldigt og opsplittet efter politiske linjer; glæder 
sig over fremskridtene med hensyn til at afkriminalisere bagvaskelse og injurier; anser det 
for vigtigt, at alle trusler mod og angreb på journalister samt trusler mod pressefriheden 
efterforskes og retsforfølges behørigt; anmoder alle myndigheder om at garantere 
tilsynsorganers uafhængighed og funktion efter europæiske standarder;

12. glæder sig over fremskridtene med hensyn til beskyttelse og inklusion af mindretal; 
opfordrer myndighederne til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at 
bekæmpe forskelsbehandling, forbedre deres levevilkår og sikre ordentlig inddragelse af 
dem i offentlige tjenesteydelser; fordømmer fysiske og verbale angreb på medlemmer af 
LGBT-miljøet og opfordrer myndighederne til at gøre deres yderste for at forhindre 
sådanne angreb;

13. bemærker, at kvinder stadig er underrepræsenteret i parlamentet, og at deres 
beskæftigelsesmæssige rettigheder ofte ikke respekteres; opfordrer myndighederne til at 
håndhæve ligestillingslovgivningen; udtrykker bekymring over børnefattigdommen og 
den omstændighed, at tre ud af fire fattige børn bor i fjerntliggende landdistrikter uden 
adgang til basale servicefaciliteter;

Økonomiske kriterier

14. roser Montenegro for at bevare den makroøkonomiske og finanspolitiske stabilitet; 
opfordrer regeringen til at fortsætte gennemførelsen af strukturreformer med henblik på at 
øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og sætte skub i konkurrenceevnen;

15. er bekymret over omfanget af den uformelle økonomi, som det er nødvendigt at tackle for 
at tiltrække investeringer og støtte virksomhederne;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

16. opfordrer regeringen til at øge den institutionelle og administrative kapacitet i de statslige 
institutioner, der beskæftiger sig med centrale områder af gældende EU-ret, samt til at 
forstærke interinstitutionelt samarbejde og koordinering;
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17. opfordrer myndighederne til at træffe yderligere foranstaltninger for at tilpasse sig og 
gennemføre gældende EU-ret på miljø- og klimaområdet samt til at styrke den relevante 
administrative kapacitet og det interinstitutionelle samarbejde;

18. understreger behovet for at fokusere på bæredygtig produktion af elenergi, som kan forene 
behovet for økonomisk udvikling med bevarelse af miljøet; glæder sig over, at der er sket 
nogle fremskridt på området for vedvarende energi; opfordrer til yderligere 
foranstaltninger for at øge energieffektiviteten og opnå sikkerhed i energiforsyningen;

Regionalt samarbejde og bilaterale spørgsmål

19. glæder sig over Montenegros konstruktive rolle i regionalt samarbejde; beklager 
imidlertid, at fastsættelsen af grænserne med alle nabolandene fortsat er uafklaret; 
fremhæver nødvendigheden af, at bilaterale spørgsmål løses inden tiltrædelsen;

20. anmoder Montenegro om at tilpasse sin holdning til Den Internationale Straffedomstol til 
EU's fælles holdning om Romstatuttens integritet;

°
°      °

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


