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Euroopa Parlamendi resolutsioon Montenegro 2012. aasta eduaruande kohta
(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 29. märtsi 2010. aasta stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ühelt poolt 
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahel1,

– võttes arvesse nõukogu 26. juuni 2012. aasta järeldusi otsuse kohta avada Montenegroga 
ühinemisläbirääkimised 29. juunil 2012. aastal,

– võttes arvesse komisjoni talituste 10. oktoobri 2012. aasta töödokumenti Montenegrot 
käsitleva 2012. aasta eduaruande kohta (SWD(2012) 331 final),

– võttes arvesse komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” 
(COM(2012)0600 final),

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Komisjoni arvamus Montenegro Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse 
kohta” (COM(2010)0670),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Montenegro parlamentaarse stabiliseerimis- ja 
assotsieerimiskomitee 3.–4. aprillil 2012. aastal toimunud neljandal kohtumisel vastu 
võetud deklaratsiooni ja soovitusi,

– võttes arvesse ELi ja Montenegro kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee esimest 
koosolekut, mis toimus 2. oktoobril 2012,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust Euroopa regionaal- või 
vähemuskeelte harta kohaldamise kohta Montenegro poolt (mille ministrite komitee võttis 
vastu 12. septembril 2012. aastal) 2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et riigi poliitiline juhtkond sai valimistel värske mandaadi püüelda 
ühinemisläbirääkimiste eesmärkide poole;

B. arvestades, et Montenegro on teinud märkimisväärseid edusamme teel ELi liikmesuse 
poole;

C. arvestades, et mõned ühinemisprotsessi puudujäägid on jätkuvalt kõrvaldamata ja et 
nendega tuleb tegeleda;

                                               
1 ELT L 108, 29.4.2010, lk 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. arvestades, et ühinemisprotsess peaks jääma jätkuvate reformide edasiviivaks jõuks; 
arvestades, et kodanikuühiskonnal on asendamatu roll reformi- ja ELiga integreerumise 
protsessis;

E. arvestades, et Montenegro on esimene riik, kus kohaldatakse uut ELi läbirääkimistega 
seotud lähenemisviisi, mille puhul keskendutakse rohkem põhivabadustele, 
kohtusüsteemile ning võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu; 

F. arvestades, et Montenegrol on ka tulevikus oluline roll piirkonna stabiilsuse tagamises;

Üldised kaalutlused

1. tunneb heameelt rahumeelsete, vabade ja õiglaste ennetähtaegsete parlamendivalimiste 
läbiviimise üle kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; kutsub ametivõime üles 
parandama veelgi hääletajate nimekirjade koostamist, järelevalvet kampaania rahastamise 
üle ja kaebuste läbivaatamist, et suurendada veelgi üldsuse usaldust valimisprotsessi 
vastu;

2. ergutab kõiki poliitilisi jõudusid jätkama kodanikuühiskonnaga toimuva konstruktiivse 
dialoogi ja tiheda koostöö abil keskendumist riigi ELiga integreerumise tegevuskavale 
pärast valimisi;

3. tunneb heameelt ELi uue läbirääkimistega seotud lähenemisviisi üle, mille raames 
käsitletakse peatükkide 23 ja 24 olulisi küsimusi läbirääkimiste varases etapis, et anda 
võimalikult palju aega vajalike õigusaktide ja institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärse rakendamise läbiviimiseks;

Poliitilised kriteeriumid

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et parlamendi järelevalverolli on veelgi tugevdatud seeläbi, et 
vastu on võetud parlamentaarseid uurimisi käsitlev õigusakt ning muudatused parlamendi 
kodukorras ja andmete salastamist käsitlevas õiguses; rõhutab vajadust tugevdada veelgi 
õigusloomealast suutlikkust ja konsulteerimist kodanikuühiskonnaga;

5. nõuab tungivalt, et parlament võtaks vastu põhiseaduslikud sätted, mille eesmärk on 
tugevdada kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja vastutust ning suurendada 
justiitsnõukogu kohtulikku sõltumatust ja ametialast autonoomiat;

6. tunneb heameelt meetmete üle, mille eesmärk on suurendada kohtusüsteemi tõhusust, 
sealhulgas kohtuasjade mahajäämuse vähendamine, kuid on jätkuvalt mures 
kohtumenetluste pikkuse ja puuduliku infrastruktuuri pärast paljude kohtute juures; kutsub 
ametivõime üles kehtestama selged kohtunike ja prokuröride edutamise ja ametialase 
hindamise kriteeriumid;

7. nõuab täiendavaid meetmeid professionaalse, tulemusliku, tulemuspõhise ja erapooletu 
avaliku halduse loomiseks; tunneb heameelt avaliku sektori ulatusliku reformi üle, mille 
eesmärgiks on ratsionaliseerimine ja ajakohastamine;

8. nõuab sidemete tugevdamist poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna vahel; tunneb 
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heameelt valitsusväliste organisatsioonide kaasamise üle ühinemisläbirääkimistega 
tegelevatesse töörühmadesse, et tagada ühinemisprotsessi aruandekohustus ja läbipaistvus; 
peab oluliseks, et nad oleksid töörühmade võrdväärsed liikmed; tunneb heameelt valitsuse 
uue e-petitsioonide platvormi üle, mille eesmärk on tõhustada osalusdemokraatiat poliitika 
kujundamises ja e-valitsuses;

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; ergutab 
valitsust rakendama korruptsioonivastaseid meetmeid, sealhulgas uut erakondade 
rahastamise seadust, järjepideval viisil, et näidata tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada veelgi 
ennetusvahendeid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada vastavat 
haldussuutlikkust ja ametkondadevahelist koostööd;

10. kutsub valitsust üles tugevdama õigusraamistikku ja suurendama õiguskaitseasutuste 
suutlikkust organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel; nõuab siseriikliku, piirkondliku 
ja rahvusvahelise koostöö laiendamist; avaldab kiitust meetmetele, mida võetakse 
inimkaubanduse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, kuid nõuab tulemuslikke 
uurimisi ja vastutuselevõtmist;

11. märgib, et meediakeskkond on poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; tunneb 
heameelt edusammude üle au teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; peab oluliseks 
nõuetekohaselt uurida kõiki ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja rünnakuid ning 
ajakirjandusvabaduse ohustamise juhtumeid ning esitada vastavad süüdistused; kutsub 
ametivõime üles tagama reguleerivate asutuste sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel;

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja kaasatuse osas tehtud edusammude üle; kutsub 
ametivõime üles võtma täiendavaid meetmeid diskrimineerimise vastu võitlemiseks, 
nende elamistingimuste parandamiseks ja nendepoolse nõuetekohase avalikes teenustes 
osalemise tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja transseksuaalide kogukonna liikmete 
vastu suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud ning kutsub ametivõime üles tegema 
kõik endast oleneva selliste rünnakute ärahoidmiseks;

13. märgib, et naised on parlamendis jätkuvalt alaesindatud ja et nende tööalaseid õiguseid 
sageli ignoreeritakse; ergutab ametivõime jõustama soolise võrdõiguslikkuse alaseid 
õigusakte; väljendab muret laste vaesuse pärast ja asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes maapiirkondades, kus puudub juurdepääs põhiteenustele;

Majanduslikud kriteeriumid

14. avaldab Montenegrole kiitust makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse säilitamise eest; 
ergutab valitsust jätkama struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga suurendada tööturu 
paindlikkust ja tugevdada konkurentsivõimet;

15. tunneb muret niisuguse mitteametliku majanduse ulatuse pärast, mille vastu tuleb 
võidelda, et kaasata investeeringuid ja toetada ettevõtjaid;

Võime täita liikmesusega seotud kohustusi
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16. kutsub valitsust üles tõhustama acquis’ põhivaldkondadega tegelevate riigi 
institutsioonide institutsioonilist ja haldussuutlikkust ning tugevdama 
institutsioonidevahelist koostööd ja kooskõlastamist;

17. ergutab ametivõime võtma täiendavaid meetmeid vastavuse saavutamiseks keskkonna- ja 
kliimaalase acquis’ga ning selle rakendamiseks, samuti tugevdama asjaomast 
haldussuutlikkust ja institutsioonidevahelist koostööd;

18. rõhutab vajadust keskenduda elektrienergia säästvale tootmisele, ühitades majandusliku 
arengu vajadusi keskkonnakaitsega; tunneb heameelt mõningate edusammude üle 
taastuvenergia valdkonnas; nõuab täiendavate meetmete võtmist energiatõhususe 
suurendamiseks ja energiavarustuse kindluse tagamiseks;

Piirkondlik koostöö ja kahepoolsed küsimused

19. tunneb heameelt Montenegro konstruktiivse rolli üle piirkondlikus koostöös; peab siiski 
kahetsusväärseks asjaolu, et kõikide naaberriikidega riigipiirides kokkuleppimine ei ole 
endiselt veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

20. kutsub Montenegrot üles viima oma seisukoht Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta 
vastavusse ELi ühise seisukohaga Rooma statuudi terviklikkuse kohta;

°
°      °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
Montenegro valitsusele ja parlamendile.


