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54 dalis

54. atsižvelgia į Juodkalnijos valdžios institucijų pageidavimą surengti referendumą dėl 
nepriklausomybės, vadovaujantis Serbijos ir Juodkalnijos konstitucinėmis 
nuostatomis, ir primena, kad Juodkalnija laukia jau trejus metus, kad surengtų tokį 
referendumą; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas užtikrinti, kad referendumo 
kampanija atitiktų pripažintus tarptautinius standartus, nustatytus Europos 
komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija); ragina Serbijos valdžios 
institucijas nesikišti į referendumo kampaniją, taip pat ragina Belgradą ir 
Podgoricą užtikrinti, kad jų televizijos stotys ir žiniasklaida išliktų objektyvios ir 
nešališkos viso referendumo metu;
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54a. ragina atsakingas Europos institucijas suteikti reikalingą paramą Juodkalnijos 
rinkimų administracijos organams užtikrinant taikų ir teisėtą referendumą ir 
ruošiantis abiem galimiems rezultatams, t. y. padėti įgyvendinti nepriklausomybę, jei 
reikalinga balsų dauguma pritartų nepriklausomybei, arba sustiprinti valstybių 
sąjungą ir sukurti sėkmingai funkcionuojančią ir ilgalaikę valstybę; nesvarbu, koks 
bus balsavimo rezultatas, ragina dviejų respublikų valdžios institucijas glaudžiai ir 
konstruktyviai bendradarbiauti vykdant derybas dėl stabilizavimo ir asociacijos 
sutarties ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias visišką ekonominę jų atitinkamų 
rinkų integraciją;
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55. pažymi reikšmingą Belgrado valdžios institucijų ir TBBJT pažangą, pasiektą per 
pastaruosius metus; tačiau ragina Serbiją išduoti karo nusikaltimais kaltinamą 
Ratką Mladičių siekiant, kad nebūtų nutrauktos derybos dėl stabilizavimo ir 
asociacijos sutarties, nes dėl to didelių pasekmių kiltų ne tik Serbijai, bet ir Serbijos 
ir Juodkalnijos valstybių sąjungai bei visas regionui; primena Belgradui, kad ypač 
svarbu, jog vyriausybės politikos parama TBBJT būtų užtikrinama visais 
administracijos, policijos, teisingumo ir kariuomenės lygmenimis; 
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