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Az Európai Parlament állásfoglalása a Montenegró által elért eredményekről szóló 2012. 
évi jelentésről
(2012/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói 
Köztársaság közötti, 2010. március 29-i stabilizációs és társulási megállapodásra1,

– tekintettel a Tanács 2012. június 26-i következtetéseire, melyek értelmében úgy 
határozott, hogy 2012. június 29-én csatlakozási tárgyalásokat kezd Montenegróval,

– tekintettel a Montenegró által elért eredményekről szóló 2012. évi jelentést tartalmazó, 
2012. október 10-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012) 331 végleges),

– tekintettel a 2012–2013-ra vonatkozó bővítési stratégiáról és a legfontosabb kihívásokról 
szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2012. október 12-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0600 végleges),

– tekintettel a Montenegró európai uniós tagság iránti kérelméről alkotott bizottsági 
véleményéről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, 2010. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0670),

– tekintettel az Európai Unió–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság 
(SAPC) 2012. április 3–4-én rendezett negyedik ülésén született nyilatkozatra és 
ajánlásokra,

– tekintettel az EU–Montenegró civil társadalmi konzultatív vegyes bizottság 2012. október 
2-án megrendezett első ülésére,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a Regionális és Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartája Montenegró általi alkalmazásáról szóló ajánlására (melyet a Miniszteri 
Bizottság 2012. szeptember 12-én fogadott el)2,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az ország politikai vezetése a választások alkalmával új megbízást kapott arra, hogy 
törekedjen a csatlakozási tárgyalások célkitűzéseinek elérésére;

B. mivel Montenegró jelentős előrelépéseket tett az uniós tagság felé vezető úton;

C. mivel a csatlakozási folyamat során felmerült néhány tartósnak bizonyuló hiányosság, 
amelyekre megoldást kell találni;

                                               
1 HL L 108., 2010.4.29., 3. o.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. mivel a csatlakozási folyamatnak továbbra is a reformok folytatásának hajtóerejeként kell 
szolgálnia; mivel a civil társadalom pótolhatatlan szerepet játszik a reform és az uniós 
integráció folyamatában;

E. mivel Montenegró az első olyan ország, amellyel kapcsolatban az Unió olyan új tárgyalási 
megközelítést alkalmaz, amely határozottabban összpontosít az alapvető szabadságokra, 
az igazságszolgáltatásra, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre;

F. mivel Montenegró továbbra is fontos szerepet játszik a régió stabilitásában;

Általános megfontolások

1. üdvözli az előrehozott parlamenti választások békés, szabad és tisztességes, a nemzetközi 
előírásoknak megfelelő lebonyolítását; felszólítja a hatóságokat a választói névjegyzék 
összeállításának, a kampányfinanszírozás felügyeletének, valamint a panaszok 
felülvizsgálatának további javítására a lakosság választási folyamatba vetett bizalmának 
növelése érdekében;

2. szorgalmazza, hogy valamennyi politikai erő – a civil társadalommal folytatott konstruktív 
párbeszéd és szoros együttműködés révén – a választások után továbbra is tartsa 
napirenden az ország uniós integrációját;

3. üdvözli az Unió új tárgyalási megközelítését, melynek keretében a 23. és 24. fejezet 
alapvető kérdéseivel a tárgyalások korai szakaszában foglalkoznak, hogy ily módon a 
lehető legtöbb idő álljon rendelkezésre a szükséges jogszabályok és intézmények 
létrehozására, valamint a végrehajtás terén a megfelelő eredmények felmutatására;

Politikai kritériumok

4. üdvözli, hogy a parlamenti vizsgálatokra vonatkozó törvény elfogadásával, valamint a 
parlamenti eljárási szabályzat és az adatok titkosságára vonatkozó törvény módosításával 
tovább erősödött a Parlament felügyeleti szerepe; hangsúlyozza, hogy tovább kell 
erősíteni a törvényhozási kapacitásokat és a civil társadalommal folytatott konzultációkat;

5. sürgeti a montenegrói parlamentet, hogy fogadjon el alkotmányos rendelkezéseket, 
amelyek erősítenék a bíróságok jogi függetlenségét és elszámoltathatóságát, fokoznák az 
igazságszolgáltatás függetlenségét, valamint az Bírói és Ügyészi Tanács szakmai 
önállóságát;

6. üdvözli az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelésére – többek között az ügyhátralék 
csökkentésére – irányuló intézkedéseket, de továbbra is aggodalommal tölti el a bírósági 
eljárások hossza és a számos bíróságon tapasztalható gyenge infrastruktúra; felszólítja a 
hatóságokat, hogy a bírák és az ügyészek előléptetésére és szakmai értékelésére 
vonatkozóan vezessenek be egyértelmű kritériumokat;

7. további intézkedések meghozatalát sürgeti a professzionális, hatékony, érdemeken alapuló 
és nem részrehajló közigazgatás kialakítására; üdvözli a közszféra átfogó, racionalizálásra 
és modernizálásra irányuló reformját;
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8. felszólít a politikai döntéshozók és a civil társadalom közötti kapcsolatok megerősítésére; 
üdvözli, hogy a csatlakozási folyamat elszámoltathatóságának és átláthatóságának 
biztosítása érdekében a nem kormányzati szervezeteket bevonják a csatlakozási
tárgyalásokkal foglalkozó munkacsoportokba; fontosnak tartja, hogy e szervezetek a 
munkacsoport egyenértékű tagjainak számítanak; üdvözli, hogy a kormány lehetőséget 
biztosít a petíciók elektronikus úton történő benyújtására, ami elősegíti a döntéshozatalban 
a részvételi demokráciát és az e-kormányzást;

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a korrupció továbbra is mindennapi jelenség; arra ösztönzi 
a kormányt, hogy következetes jelleggel hajtson végre korrupcióellenes intézkedéseket, 
például fogadja el a politikai pártok finanszírozására vonatkozó új törvényt, oldja meg a 
magas szinten elkövetett korrupciós esetekre vonatkozó vizsgálatok és ítéletek nyomon 
követhetőségét, erősítse tovább a megelőzést szolgáló eszközöket és a figyelemfelkeltő 
kampányokat, valamint védelmezze meg a korrupciós ügyekről jelentést tevő polgárokat; 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a kapcsolódó igazgatási kapacitásokat és az 
intézmények közötti együttműködést;

10. felszólítja a kormányt, hogy szilárdítsa meg a jogi keretet, és erősítse meg a bűnüldöző 
szervek kapacitását a szerevezett bűnözés elleni harc terén; szorgalmazza az országon 
belüli, a regionális és a nemzetközi együttműködés kiterjesztését; elismeri az 
emberkereskedelem megelőzésére és legyőzésére irányuló intézkedéseket, de hatékony 
nyomozásokra és bírósági eljárásokra szólít fel;

11. megállapítja, hogy a médiakörnyezet sokoldalú és politikai értelemben megosztott; 
üdvözli a becsületsértés és rágalmazás dekriminalizálásában elért előrelépéseket; 
fontosnak tartja, hogy az újságírók ellen elkövetett valamennyi támadást és a 
sajtószabadság elleni fenyegetéseket kellően kivizsgálják, és a felelősöket bíróság elé 
állítsák; kéri a hatóságokat, hogy biztosítsák a szabályozó testületek európai normák 
szerinti függetlenségét és működését;

12. üdvözli a kisebbségek védelme és integrálása terén tett előrelépéseket; felszólítja a 
hatóságokat, hogy tegyenek további intézkedéseket a velük szembeni diszkrimináció 
leküzdésére, életkörülményeik javítására és a közszolgáltatásokban való megfelelő 
igénybevehetőségének biztosítására; elítéli a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transzszexuális közösség elleni fizikai és verbális támadásokat, és felszólítja a 
hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az ilyen támadások megelőzése 
érdekében;

13. megállapítja, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak a parlamentben, valamint hogy 
munkavállalási jogaikat gyakran semmibe veszik; ösztönzi a hatóságokat a nemi 
egyenlőségre vonatkozó jogszabályok végrehajtására; aggodalmának ad hangot a 
gyermekeket sújtó szegénység kapcsán, valamint amiatt, hogy a szegény gyerekek közel 
háromnegyede olyan távoli, vidéki területen lakik, ahol nem jut hozzá az alapvető 
szolgáltatásokhoz;

Gazdasági kritériumok

14. elismerését fejezi ki Montenegrónak makrogazdasági és pénzügyi stabilitása 
fenntartásáért; ösztönzi a kormányt, hogy folytassa a munkaerőpiac rugalmasságának 
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növelésére és a versenyképesség erősítésére irányuló strukturális reformok végrehajtását;

15. aggodalmát fejezi ki az informális gazdaság mérete miatt, mely problémára a befektetések 
bevonzása és a vállalkozások támogatása érdekében megoldást kell találni;

Képesség a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére

16. felszólítja a kormányt, hogy fokozza a közösségi joganyag kulcsfontosságú területeivel 
foglalkozó állami intézmények intézményi és adminisztratív kapacitásait, valamint hogy 
erősítse meg az intézményközi együttműködést és koordinációt;

17. ösztönzi a hatóságokat, hogy tegyenek további intézkedéseket a környezetvédelemmel és 
az éghajlattal kapcsolatos joganyag átvételére és végrehajtására, valamint az ezzel 
kapcsolatos adminisztratív kapacitások és intézményközi koordináció megerősítésére;

18. hangsúlyozza, hogy az elektromos energia előállítása kapcsán a fenntarthatóságra kell 
összpontosítani, összehangolva a gazdasági fejlődés szükségleteit a környezetvédelemmel;  
üdvözli a megújuló energia terén tett előrelépéseket; további intézkedéseket sürget az 
energiahatékonyság fokozása és az energiaellátás biztonságának biztosítása érdekében;

Regionális együttműködés és kétoldalú kérdések

19. üdvözli Montenegrónak a regionális együttműködésben játszott konstruktív szerepét; 
ugyanakkor sajnálja, hogy egyes szomszédos országokkal továbbra is határviták állnak 
fenn; hangsúlyozza, hogy a kétoldalú problémákat még a csatlakozás előtt meg kell 
oldani;

20. felkéri Montenegrót, hogy a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos álláspontját 
igazítsa hozzá a Római Statútum egyetemességére vonatkozó közös uniós állásponttal;

°
°      °

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint Montenegró kormányának és parlamentjének.


