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Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2012 over 
Montenegro
(2012/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de Stabilisatie- en associatieovereenkomst van 29 maart 2010 tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds1,

– gezien de conclusies van de Raad van 26 juni 2012 met het besluit om op 29 juni 2012 de 
toetredingsonderhandelingen te openen met Montenegro,

– gezien het werkdocument van de Commissie over het voortgangsverslag 2012 over 
Montenegro d.d. 10 oktober 2012 (SWD (2012) 331 def.),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013 d.d. 10 oktober 2012 
(COM(2012)0600 def.),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het 
advies van de Commissie betreffende het verzoek van Montenegro om toetreding tot de 
Europese Unie d.d. 9 november 2010 (COM(2010)0670),

– gezien de verklaring en de aanbevelingen van de vierde bijeenkomst van het Parlementair 
Stabilisatie- en associatiecomité EU-Montenegro van 3-4 april 2012,

– gezien de eerste bijeenkomst van het gemengd raadgevend comité van maatschappelijke 
organisaties EU-Montenegro van 2 oktober 2012,

– gezien de aanbeveling van het Comité van ministers van de Raad van Europa over de 
toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden door 
Montenegro (aangenomen door het Comité van ministers op 12 september 2012)2,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat bij de verkiezingen het politieke leiderschap van het land een nieuw 
mandaat heeft gekregen om de doelstellingen van de toetredingsonderhandelingen na te 
streven;

B. overwegende dat Montenegro aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op weg naar EU-
lidmaatschap;

C. overwegende dat sommige tekortkomingen in het toetredingsproces blijven bestaan en 
aangepakt moeten worden;

                                               
1 PB L 108 van 29.4.2010, blz. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. overwegende dat het toetredingsproces de drijvende kracht achter voortdurende 
hervormingen moet blijven; overwegende dat het maatschappelijk middenveld een 
cruciale rol vervult in het proces van hervormingen en EU-integratie;

E. overwegende dat Montenegro het eerste land is waarop de nieuwe onderhandelingsaanpak 
van de EU wordt toegepast met een grotere nadruk op de fundamentele vrijheden, het 
gerechtelijke apparaat, de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad;

F. overwegende dat Montenegro een belangrijke rol blijft spelen voor de regionale stabiliteit;

Algemene overwegingen

1. is verheugd dat de vervroegde parlementsverkiezingen vreedzaam, vrij, eerlijk en 
overeenkomstig internationale normen verlopen zijn; roept de autoriteiten op om de 
samenstelling van de kiezerslijsten, het toezicht op de campagnefinanciering en de 
behandeling van klachten te verbeteren om het vertrouwen van de bevolking in het 
verkiezingsproces te verhogen;

2. moedigt alle politieke actoren aan om door middel van een constructieve dialoog en 
nauwe samenwerking met het maatschappelijk middenveld de aandacht te blijven richten 
op de postelectorale agenda inzake EU-integratie van het land;

3. is verheugd over de nieuwe onderhandelingsaanpak van de EU waarbij cruciale kwesties 
van hoofdstuk 23 en 24 in een vroege onderhandelingsfase aan bod komen zodat er zo 
veel mogelijk tijd beschikbaar is voor de totstandkoming van de nodige wetgeving, 
instellingen en gedegen resultaten van de uitvoering;

Politieke criteria

4. verheugt zich erover dat de controlefunctie van het parlement verder werd versterkt door 
de goedkeuring van een wet op parlementair onderzoek en door wijzigingen van het 
reglement van het parlement en van de wet over de bescherming van gegevens; benadrukt 
dat de wetgevingscapaciteiten en de raadpleging van het maatschappelijk middenveld 
verder versterkt moeten worden;

5. verzoekt het parlement grondwettelijke bepalingen vast te stellen die tot een versterking 
van de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van justitie zouden leiden, en die 
de gerechtelijke onafhankelijkheid en professionele autonomie van de Raad van justitie en 
vervolging zouden vergroten;

6. is verheugd over de maatregelen ter verbetering van de gerechtelijke efficiëntie, met 
inbegrip van het terugdringen van het aantal nog in behandeling zijnde zaken, maar blijft 
bezorgd over de duur van de rechtsgang en de gebrekkige infrastructuur van vele 
rechtbanken; roept de autoriteiten op duidelijke criteria in te voeren voor de promotie en 
professionele beoordeling van rechters en aanklagers;

7. roept op tot verdere maatregelen om een professioneel, doeltreffend, op verdiensten 
gebaseerd en onpartijdig openbaar bestuur te creëren; is verheugd over de alomvattende, 
op rationalisering en modernisering gerichte hervorming van de openbare sector;
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8. roept op de band tussen beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld te versterken; 
verheugt zich erover dat ngo's deel uitmaken van de werkgroepen voor het 
toetredingsproces zodat het verantwoorde en transparante verloop van het 
toetredingsproces wordt gegarandeerd; vindt het belangrijk dat zij evenwaardige leden van 
deze werkgroepen zijn; verheugt zich over het nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering ter stimulering van participerende democratie in 
beleidsvorming en e-governance;

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe wet 
op de financiering van politieke partijen, om gedegen resultaten op te bouwen, vooral met 
betrekking tot onderzoeken van en veroordelingen in corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en bewustmakingscampagnes verder te verstevigen en om burgers 
die corruptiezaken melden te beschermen; benadrukt dat de administratieve capaciteiten in 
dit domein en de samenwerking tussen agentschappen versterkt moeten worden;

10. roept de regering op het juridisch kader te versterken en de capaciteiten van 
handhavingsorganen in de strijd tegen georganiseerde misdaad te verhogen; roept op tot 
de uitbreiding van de binnenlandse, regionale en internationale samenwerking; looft de 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel, maar roept op tot 
doeltreffend onderzoek en vervolging;

11. merkt op dat het medialandschap verscheiden is en verdeeld langs politieke lijnen; is 
verheugd over de vooruitgang om smaad en laster uit het strafrecht te halen; vindt het 
belangrijk dat alle bedreigingen van en aanvallen op journalisten en risico's voor de 
persvrijheid naar behoren worden onderzocht en vervolgd; nodigt de autoriteiten uit om, 
uitgaande van de Europese normen, de onafhankelijkheid en goede werking van 
regelgevende instanties te garanderen;

12. is ingenomen met de vooruitgang in de bescherming en integratie van minderheden; zet de 
autoriteiten ertoe aan verdere maatregelen te nemen ter bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te verbeteren en hun deelname aan het openbaar 
bestuur te garanderen; veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen leden van de LGBT-
gemeenschap en roept de autoriteiten op al het mogelijke te doen om dit geweld te 
voorkomen;

13. merkt op dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het parlement en dat hun 
rechten op het gebied van werkgelegenheid vaak genegeerd worden; moedigt de 
autoriteiten aan de wetgeving inzake gendergelijkheid te doen naleven; uit zijn 
bezorgdheid over kinderarmoede en over het feit dat ongeveer drie op de vier arme 
kinderen in afgelegen plattelandsgebieden wonen zonder toegang tot basisdiensten;

Economische criteria

14. looft Montenegro voor het behoud van de macro-economische en fiscale stabiliteit; 
moedigt de regering aan de structurele hervormingen voort te zetten om de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken en het concurrentievermogen te stimuleren;

15. is bezorgd over de grote informele economie die aangepakt dient te worden om 
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investeringen aan te trekken en ondernemingen te steunen;

Vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen

16. roept de regering op de institutionele en bestuurlijke capaciteiten te verhogen van 
staatsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor belangrijke domeinen van het acquis en 
de interinstitutionele samenwerking en coördinatie te versterken;

17. moedigt de autoriteiten aan verdere maatregelen te nemen om de wetgeving in 
overeenstemming te brengen met het milieu- en klimaatacquis en dit ten uitvoer te leggen 
alsmede de relevante bestuurlijke capaciteiten en interinstitutionele samenwerking te 
versterken;

18. benadrukt dat de aandacht gericht moet worden op de duurzame productie van elektrische 
energie, waarbij de behoefte aan economische ontwikkeling en het milieubehoud verzoend 
moeten worden; verheugt zich over enige vooruitgang op het vlak van hernieuwbare 
energiebronnen; roept op tot bijkomende maatregelen ter verhoging van de energie-
efficiëntie en ter garantie van een continue energievoorziening;

Regionale samenwerking en bilaterale kwesties

19. is ingenomen met de constructieve rol van Montenegro in de regionale samenwerking; 
betreurt het echter dat de afbakening van de grenzen met alle buurlanden onbeslist blijft; 
benadrukt dat bilaterale kwesties opgelost moeten worden voor de toetreding;

20. nodigt Montenegro uit zijn standpunt over het Internationaal Strafhof in overeenstemming 
te brengen met het gemeenschappelijk standpunt van de EU betreffende de integriteit van 
het Statuut van Rome;

°
°      °

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regering en het parlement van Montenegro.


