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Euroopan parlamentin päätöslauselma Montenegroa koskevasta vuoden 2012 
edistymiskertomuksesta
(2012/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron 
tasavallan välillä 29. maaliskuuta 2010 tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen1,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät, joiden mukaisesti 
jäsenyysneuvottelut Montenegron kanssa aloitetaan 29. kesäkuuta 2012,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
Montenegroa koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta (SWD(2012)0331 
lopullinen),

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 päivätyn komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle laajentumisstrategiasta sekä vuosien 2012 ja 2013 
tärkeimmistä haasteista (COM(2012)0600 lopullinen),

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle komission lausunnosta Montenegron Euroopan unionin 
jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta (COM(2010)0670),

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Montenegron parlamentaarisen vakautus- ja 
assosiaatiovaliokunnan 3.–4. huhtikuuta 2012 pidetyn neljännen kokouksen julkilausuman 
ja suositukset,

– ottaa huomioon EU:n ja Montenegron kansalaisyhteiskunnan yhteisen neuvoa-antavan 
komitean ensimmäisen kokouksen 2. lokakuuta 2012,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen tavasta, jolla 
Montenegro soveltaa alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevaa eurooppalaista 
peruskirjaa (jonka Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 12. syyskuuta 2012)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että maan poliittinen johto on äskettäin saanut vaaleissa uuden
valtuutuksen jatkaa jäsenyysneuvotteluja;

B. ottaa huomioon, että Montenegro on edistynyt merkittävästi tiellä kohti EU:n jäsenyyttä;

C. ottaa huomioon, että liittymisprosessissa on edelleen joitakin ongelmia, jotka on 
hoidettava pois päiväjärjestyksestä;

                                               
1 EUVL L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. katsoo, että liittymisprosessin olisi jatkossakin toimittava uudistusten jatkamisen 
käyttövoimana; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan rooli on korvaamaton 
uudistusprosessissa ja EU:hun integroitumisessa; 

E. ottaa huomioon, että Montenegro on ensimmäinen valtio, jonka liittymisprosessin 
yhteydessä noudatetaan uutta lähestymistapaa ja keskitytään tehostetusti perusvapauksiin, 
oikeuslaitokseen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan;

F. ottaa huomioon, että Montenegrolla on edelleen merkittävä asema alueellisen vakauden 
ylläpitämisessä;

Yleisiä näkökohtia

1. pitää myönteisenä rauhanomaisten, vapaiden ja oikeudenmukaisten ennenaikaisten vaalien 
järjestämistä kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa viranomaisia edelleen 
parantamaan vaaliluettelojen tietojen kokoamista, vaalirahoituksen valvontaa ja valitusten 
käsittelyä, jotta voidaan edelleen vahvistaa kansalaisten luottamusta vaaliprosessiin;

2. kehottaa kaikkia poliittisia voimia jatkamaan vaalien jälkeen rakentavalla vuoropuhelulla 
ja läheisessä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa johdonmukaista keskittymistä 
Montenegron EU:hun yhdentymistä koskevaan toimintasuunnitelmaan;

3. pitää myönteisenä EU:n neuvotteluissa noudattamaa uutta lähestymistapaa, jonka 
mukaisesti ratkaisevan tärkeisiin neuvottelulukuihin 23 ja 24 keskitytään jo neuvottelujen 
alkuvaiheissa, jotta tarvittavan lainsäädännön antamiselle, instituutioiden perustamiselle ja 
täytäntöönpanon vankalle edistymiselle jää riittävästi aikaa;

Poliittiset arviointiperusteet

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron parlamentin valvontaroolia on vahvistettu 
entisestään siten, että on hyväksytty parlamentin tutkintaoikeuksia koskeva laki sekä 
tarkistettu parlamentin työjärjestystä ja tietosuojalakia; korostaa tarvetta vahvistaa 
edelleen lainsäädäntövalmiuksia ja kansalaisyhteiskunnan kuulemista;

5. kehottaa parlamenttia hyväksymään perustuslakiin sisältyviä säädöksiä, jotta voidaan 
vahvistaa oikeuslaitoksen oikeudellista riippumattomuutta ja vastuullisuutta ja edistää 
oikeus- ja syyttäjäneuvoston oikeudellista ja ammatillista itsenäisyyttä;

6. pitää myönteisinä toimia, joilla tehostetaan oikeuslaitoksen toimintaa, tuomioistuinten 
käsittelyruuhkien purkaminen mukaan luettuna, mutta on edelleen huolissaan 
oikeudenkäyntimenettelyjen kestosta ja monien tuomioistuinten infrastruktuurin 
heikkoudesta; kehottaa viranomaisia ottamaan käyttöön selkeät kriteerit, jotka koskeva 
tuomarien ja syyttäjien uralla etenemistä ja ammattipätevyyden arviointia;

7. vaatii lisätoimia, jotka koskevat ammattitaitoisen, tehokkaan, ansioihin perustuvan ja 
puolueettoman virkamieskunnan luomista; pitää myönteisenä julkisen sektorin 
kokonaisvaltaista uudistamista siten, että tavoitteina ovat järkeistäminen ja 
uudenaikaistaminen;



PE498.147v01-00 4/5 RE\917410FI.doc

FI

8. kehottaa vahvistamaan poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan välisiä 
yhteyksiä; pitää myönteisenä kansalaisjärjestöjen osallistumista liittymisneuvotteluja 
käsitteleviin työryhmiin, minkä tarkoituksena on varmistaa liittymisprosessin 
vastuullisuus ja avoimuus; pitää tärkeänä, että ne ovat tasa-arvoisia työryhmien jäseniä; 
pitää myönteisenä valtion uutta sähköisen vetoomuksen järjestelmäperustaa, joka edistää 
osallistuvaa demokratiaa päätöksenteossa ja sähköisessä hallinnossa;

9. pitää valitettavana, että korruptio on edelleen yleisenä käytäntönä; kehottaa Montenegron 
hallitusta toteuttamaan johdonmukaisesti korruption vastaisia toimia, puoluerahoitusta 
koskeva laki mukaan luettuna, sekä antamaan näyttöä erityisesti korkean tason 
korruptiotapausten tutkimisesta ja syyllisten tuomitsemisesta, ehkäisevien toimien 
vahvistamisen ja tietoisuuden lisäämisen kampanjoista sekä korruptiotapausten 
ilmiantajien suojelemisesta; korostaa asiaan liittyvien hallinnollisten valmiuksien sekä 
virastojen välisen yhteistyön vahvistamisen merkitystä;

10. kehottaa Montenegron hallitusta vahvistamaan oikeudellista kehystä ja 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksia torjua järjestäytynyttä rikollisuutta; kehottaa 
laajentamaan kansallista, alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä; antaa tunnustusta 
ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa koskeville toimille mutta vaatii tehokkaita 
tutkimuksia ja tehokasta syytteeseen asettamista;

11. toteaa, että viestintäympäristö on moniarvoinen ja että se on jakautunut poliittisten 
suuntausten mukaisesti; pitää myönteisenä edistymistä kunnianloukkauksen ja herjauksen 
rangaistavuuden poistamisessa; pitää tärkeänä, että kaikki toimittajiin kohdistuneet 
uhkaukset ja pahoinpitelyt sekä lehdistönvapauden uhkaamisen tapaukset tutkitaan 
asianmukaisesti ja että tekijät asetetaan syytteeseen; pyytää viranomaisia varmistamaan 
sääntelyviranomaisten riippumattomuuden sekä varmistamaan, että sääntelyviranomaiset 
toimivat eurooppalaisten normien mukaisesti;

12. pitää myönteisenä vähemmistöjen suojelua ja osallistamista; kehottaa viranomaisia 
toteuttamaan lisätoimenpiteitä, jotka koskevat vähemmistöjen syrjinnän torjuntaa, 
elinolosuhteiden parantamista sekä sen varmistamista, että vähemmistöt voivat käyttää 
asianmukaisesti julkisia palveluja; tuomitsee lesbojen, homojen, biseksuaalien ja 
transseksuaalien yhteisöihin kohdistuneet fyysiset ja psyykkiset hyökkäykset ja kehottaa 
viranomaisia parhaansa mukaan ehkäisemään mainitut hyökkäykset;

13. toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina parlamentissa ja että naisten työsuhteeseen 
liittyvät oikeudet jätetään monessa tapauksessa vaille huomiota; kehottaa viranomaisia 
valvomaan tasa-arvolainsäädännön täytäntöönpanoa; on huolissaan lasten köyhyydestä 
sekä siitä, että arviolta kolme neljäsosaa lapsista asuu syrjäisillä maaseutualueilla vailla 
peruspalveluja;

Taloudelliset arviointiperusteet

14. tunnustaa, että Montenegron hallitus on ylläpitänyt taloudellista ja finanssipoliittista 
vakautta; kehottaa hallitusta jatkamaan rakenneuudistuksia työmarkkinoiden joustavuuden 
lisäämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi; 

15. ilmaisee huolensa epävirallisen talouden suuruudesta ja katsoo, että siihen on puututtava, 
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jotta Montenegro voi houkutella investointeja ja tukea yritysten toimintaa;

Kyky täyttää jäsenyysvelvoitteet

16. kehottaa Montenegron hallitusta tehostamaan EU:n säännöstön tärkeimpien osien 
täytäntöönpanosta vastaavien valtion elinten institutionaalisia ja hallinnollisia valmiuksia 
sekä vahvistamaan instituutioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia;

17. kehottaa viranomaisia toteuttamaan lisätoimenpiteitä, jotka koskevat EU:n ympäristö- ja 
ilmastolainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanoa sekä asianmukaisten 
hallinnollisten valmiuksien ja instituutioiden välisen yhteistyön vahvistamista;

18. korostaa tarvetta keskittyä sähköenergian kestävään tuotantoon sekä taloudellisen 
kehityksen vaatimusten ja ympäristönsuojelun yhteensovittamiseen; pitää myönteisenä 
tiettyä edistymistä uusiutuvien energiamuotojen alalla; vaatii lisätoimia, joilla parannetaan 
energiatehokkuutta ja varmistetaan energian toimitusvarmuus;

Alueellinen yhteistyö ja kahdenväliset kysymykset

19. pitää myönteisenä Montenegron rakentavaa roolia alueellisessa yhteistyössä; pitää 
kuitenkin valitettavana sitä, että rajojen määrittämistä kaikkien naapurimaiden kanssa ei 
ole vielä saatu päätökseen; korostaa, että kahdenväliset kysymykset on ratkaistava ennen 
jäseneksi liittymistä;

20. kehottaa Montenegroa mukauttamaan kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevan 
kantansa Rooman perussäännön koskemattomuutta koskevan EU:n kannan mukaiseksi;

°
°      °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Montenegron hallitukselle ja parlamentille.


