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Europaparlamentets resolution om 2012 års framstegsrapport om Montenegro
(2012/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet av den 29 mars 2010 mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken 
Montenegro, å andra sidan, som ingicks den 29 mars 20101,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 juni 2012, där det beslutades att 
anslutningsförhandlingar med Montenegro skulle inledas den 29 juni 2012,

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av 
den 10 oktober 2012 om 2012 års framstegsrapport om Montenegro (SWD(2012)0331),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av 
den 10 oktober 2012 om strategin för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 
(COM(2012)0600),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 
9 november 2010 om kommissionens yttrande om Montenegros ansökan om medlemskap 
i Europeiska unionen (COM(2010)0670),

– med beaktande av förklaringen och rekommendationerna från det fjärde mötet i den 
parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU–Montenegro den 3–
4 april 2012,

– med beaktande av det första mötet i den gemensamma rådgivande kommittén EU–
Montenegro den 2 oktober 2012,

– med beaktande av rekommendationen från Europarådets ministerkommitté om 
Montenegros tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
(som antogs av Ministerkommittén den 12 september 2012)2,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Montenegros politiska ledning fick vid valet nytt mandat att fullfölja målen för 
anslutningsförhandlingarna.

B. Landet har gjort betydande framsteg på vägen mot EU-medlemskap.

C. Det finns fortfarande vissa brister i anslutningsprocessen som måste åtgärdas.

                                               
1 EUT L 108, 29.4.2010, s. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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D. Anslutningsprocessen bör fortsätta att vara drivkraften för fortsatta reformer. Det civila 
samhället spelar en oersättlig roll i reform- och EU-integrationsprocessen.

E. Montenegro är det första land där EU tillämpar en ny förhandlingsstrategi med ett stärkt 
fokus på grundläggande friheter, rättsväsendet, kampen mot korruption och organiserad 
brottslighet.

F. Montenegro fortsätter att spela en viktig roll för den regionala stabiliteten.

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet välkomnar det fredliga, fria och rättvisa genomförandet av det 
tidigarelagda parlamentsvalet i enlighet med internationella normer. Parlamentet 
uppmanar myndigheterna att ytterligare förbättra sammanställningen av röstlängderna, 
tillsynen av kampanjmedlen och hanteringen av klagomål för att öka allmänhetens 
förtroende för valprocessen ytterligare.

2. Europaparlamentet uppmuntrar alla politiska krafter att genom konstruktiv dialog och nära 
samarbete med det civila samhället fortsätta att fokusera på landets EU-integrationsagenda 
efter valet.

3. Parlamentet välkomnar EU:s nya förhandlingsstrategi, som går ut på att de avgörande 
frågorna i kapitlen 23 och 24 kommer att tas upp i ett tidigt skede av förhandlingarna för 
att så mycket tid som möjligt ska finnas för att bygga upp den lagstiftning, de institutioner 
och den solida utveckling i genomförandet som krävs.

Politiska kriterier

4. Europaparlamentet välkomnar att det montenegrinska parlamentets tillsynsroll har stärkts 
ytterligare genom att man har antagit en lag om parlamentarisk utfrågning samt 
ändringsförslag till parlamentets arbetsordning och till lagen om tystnadsplikt. 
Parlamentet betonar att den lagstiftande kapaciteten och samråden med det civila 
samhället behöver stärkas ytterligare.

5. Europaparlamentet uppmanar Montenegros parlament att anta konstitutionella 
bestämmelser som stärker rättsväsendets juridiska oberoende och ansvarighet liksom rätts-
och åklagarrådets juridiska oberoende och yrkesmässiga oavhängighet.

6. Europaparlamentet välkomnar åtgärder som stärker rättsväsendets effektivitet, bland annat 
för att minska eftersläpningen i handläggningen av domstolsmål, men är fortfarande oroat 
över att rättegångarna drar ut på tiden och att infrastrukturen i många domstolar är 
bristfällig. Parlamentet uppmanar myndigheterna att införa tydliga kriterier för befordring 
och yrkesmässig utvärdering av domare och åklagare.

7. Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att skapa en professionell, effektiv, 
meritbaserad och opartisk offentlig förvaltning. Parlamentet välkomnar den omfattande 
reformen av den offentliga sektorn, som syftar till en rationalisering och modernisering.
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8. Europaparlamentet anser att förbindelserna mellan beslutsfattarna och det civila samhället 
bör stärkas. Parlamentet välkomnar att icke-statliga organisationer deltar i de 
arbetsgrupper som sysslar med anslutningsförhandlingarna för att säkerställa 
ansvarsskyldighet och insyn i anslutningsprocessen. Det är viktigt att de är likvärdiga 
medlemmar i arbetsgrupperna. Parlamentet välkomnar regeringens nya plattform för 
e-framställningar som har skapats för att stärka deltagandedemokratin i beslutsfattandet 
och e-förvaltningen.

9. Europaparlamentet beklagar att det fortfarande är vanligt med korruption. Regeringen 
uppmanas att vidta konsekventa åtgärder mot korruption, bland annat den nya lagen om 
finansiering av politiska partier, att förbättra resultaten, framför allt när det gäller 
utredningar och fällande domar i fall av korruption på hög nivå, att främja förebyggande 
verktyg och informationskampanjer samt att skydda medborgare som rapporterar om fall 
av korruption. Parlamentet betonar att man måste stärka den berörda administrativa 
kapaciteten och samarbetet mellan olika organ.

10. Europaparlamentet uppmanar regeringen att stärka den rättsliga ramen och de 
brottsbekämpande myndigheternas förmåga att bekämpa organiserad brottslighet. 
Parlamentet efterlyser en utvidgning av det nationella, regionala och internationella 
samarbetet. Parlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits för att förebygga och 
bekämpa människohandel, men efterlyser effektiva utredningar och verkningsfull 
lagföring.

11. Europaparlamentet konstaterar att mediemiljön är mångsidig och uppdelad efter politisk 
tillhörighet. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med att avkriminalisera förtal 
och ärekränkning, och anser att det är viktigt att noggrant utreda och lagföra alla hot och 
angrepp mot journalister och hot mot tryckfriheten. Myndigheterna uppmanas att 
säkerställa de lagstiftande organens oberoende och funktion på grundval av europeiska 
normer.

12. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med att skydda och integrera 
minoriteter. Myndigheterna uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa 
diskriminering, förbättra minoriteternas levnadsvillkor och säkra deras deltagande i den 
offentliga sektorn. Parlamentet fördömer de fysiska och verbala angreppen mot hbt-
personer och uppmanar myndigheterna att göra sitt yttersta för att förebygga sådana 
angrepp.

13. Europaparlamentet konstaterar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i 
parlamentet och att deras anställningsrättigheter ofta ignoreras. Parlamentet uppmanar 
myndigheterna att se till att jämställdhetslagstiftningen respekteras. Det är oroväckande att 
barn lever i fattigdom och att cirka tre av fyra fattiga barn bor i avlägsna 
landsbygdsområden utan tillgång till grundläggande tjänster.

Ekonomiska kriterier

14. Europaparlamentet berömmer Montenegro för att landet har lyckats upprätthålla sin 
makroekonomiska och finanspolitiska stabilitet. Regeringen uppmanas att fortsätta att 
genomföra strukturreformer för att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och främja 
konkurrenskraften.
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15. Europaparlamentet är oroat över den informella ekonomins omfattning, som är något man 
behöver få bukt med för att locka investeringar och stödja företag.

Förmåga att påta sig de skyldigheter som följer av ett medlemskap

16. Europaparlamentet uppmanar regeringen att stärka den institutionella och administrativa 
kapaciteten hos statliga institutioner med ansvar för centrala områden av EU:s regelverk 
och att stärka det interinstitutionella samarbetet och samordningen.

17. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa 
sig till och genomföra EU:s regelverk på miljö- och klimatområdet och att stärka den 
berörda administrativa kapaciteten och det interinstitutionella samarbetet.

18. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att fokusera på hållbar elproduktion 
som förenar den ekonomiska utvecklingens behov och bevarandet av miljön. Parlamentet 
välkomnar att det gjorts vissa framsteg när det gäller förnybar energi, men efterlyser 
ytterligare åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och säkra en trygg 
energiförsörjning.

Regionalt samarbete och bilaterala frågor

19. Europaparlamentet välkomnar Montenegros konstruktiva roll i det regionala samarbetet, 
men beklagar att utstakandet av gränserna till alla grannländer ännu inte har avslutats. 
Parlamentet betonar att de bilaterala frågorna måste lösas före anslutningen.

20. Europaparlamentet uppmanar Montenegro att anpassa sin ståndpunkt om Internationella 
brottmålsdomstolen till EU:s gemensamma ståndpunkt om Romstadgans integritet.

°
°      °

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Montenegros regering och parlament.


