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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottság Montenegróról szóló, 2019. és 2020. évi jelentéseiről 
(2019/2173(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói 
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásra, amely 2010. május 1-jén 
lépett hatályba,

– tekintettel Montenegró európai uniós tagságra irányuló 2008. december 15-i kérelmére,

– tekintettel a Bizottság 2010. november 9-i véleményére Montenegró európai uniós 
tagság iránti kérelméről (COM(2010)0670), az Európai Tanács 2010. december 16–17-i 
határozatára a tagjelölti státusz Montenegró részére történő megadásáról és az Európai 
Tanács 2012. június 29-i határozatára a Montenegróval való uniós csatlakozási 
tárgyalások megkezdéséről,

– tekintettel Montenegró 2017. június 5-i belépésére a NATO-ba,

– tekintettel az Európai Tanács 2003. június 19–20-án, Szalonikiben tartott ülésének 
elnökségi következtetéseire,

– tekintettel a 2018. május 17-i EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón tett szófiai 
nyilatkozatra és az ehhez csatolt kiemelt célkitűzések szófiai menetrendjére,

– tekintettel a 2014. augusztus 28-án megkezdett berlini folyamatra,

– tekintettel a Montenegróról szóló 2018. évi bizottsági jelentésről szóló, 2018. november 
29-i állásfoglalására1,

– tekintettel az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottság (SAPC) 
2020. február 25–26-án Podgoricában tartott 18. ülésén elfogadott nyilatkozatra és 
ajánlásokra,

– tekintettel „A csatlakozási folyamat előmozdítása – Hiteles uniós perspektíva a Nyugat-
Balkán számára” című, 2020. február 5-i bizottsági közleményre (COM(2020)0057),

– tekintettel a „2019. évi közlemény az EU bővítési stratégiájáról” című, 2019. május 29-i 
bizottsági közleményre (COM(2019)0260) és az azt kísérő, „2019. évi jelentés 
Montenegróról” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2019)0217),

– tekintettel a „2020. évi közlemény az EU bővítési stratégiájáról” című, 2020. október 6-
i bizottsági közleményre (COM(2020)0660) és az azt kísérő, „2020. évi jelentés 
Montenegróról” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2020)0353),

1 HL C 363., 2020.10.28., 127. o.
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– tekintettel „A Nyugat-Balkánra vonatkozó gazdaságélénkítési és beruházási terv” című, 
2020. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2020)0641),

– tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2020. 
április 8-i közös közleményére a Covid19-járványra való globális szintű uniós 
reagálásról (JOIN(2020)0011),

– tekintettel a Bizottságnak a 2020–2022 közötti montenegrói gazdasági 
reformprogramról szóló, 2020. április 21-i értékelésére (SWD(2020)0066), továbbá az 
EU, valamint a Nyugat-Balkán és Törökország közötti gazdasági és pénzügyi párbeszéd 
keretében a Tanács által 2020. május 19-én elfogadott együttes következtetésekre,

– tekintettel a Montenegró csatlakozásáról szóló konferencia ötödik helyettesi szintű, 
Brüsszelben megtartott 2020. június 30-i ülésére, amelyen megnyitották a legutóbb 
megvizsgált fejezetre (8. fejezet – Versenypolitika) irányuló tárgyalásokat,

– tekintettel az országról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) 
2020. augusztus 30-i montenegrói parlamenti választásokon részt vevő nemzetközi 
választási megfigyelő missziójának 2020. augusztus 31-én kiadott előzetes 
megállapításaira és következtetéseire,

– tekintettel a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó, a 2020. évi 
csúcstalálkozót követően tett 2020. június 19-i ajánlására2,

– tekintettel az Európai Parlament és a nyugat-balkáni parlamentek elnökeinek az Európai 
Parlament elnöke által a nyugat-balkáni parlamentek vezetésével közösen 
kezdeményezett 2020. január 28-i csúcstalálkozóján megfogalmazott közös 
nyilatkozatra,

– tekintettel a 2020. május 6-án videokonferencia keretében megrendezett EU–Nyugat-
Balkán-csúcstalálkozón elfogadott zágrábi nyilatkozatra,

– tekintettel a berlini folyamat keretében 2020. november 10-én megrendezett EU–
Nyugat-Balkán-csúcstalálkozóra,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel minden bővítési országot egyedileg, saját érdemei alapján ítélnek meg, és a 
csatlakozás menetrendjét a reformok gyorsasága és minősége határozza meg;

B. mivel a demokrácia és a jogállamiság az EU sarokkövét jelentő olyan alapvető értékek, 
amelyek a bővítési, stabilizációs és társulási folyamatok központi elemét képezik; mivel 
az e területeken fennmaradó kihívások leküzdéséhez reformokra van szükség;

2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0168.
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C. mivel Montenegró jelenleg a leginkább előrehaladott a tárgyalásokban, abból adódóan, 
hogy az uniós vívmányok mind a 33 megvizsgált fejezetét már megnyitották, és három 
fejezet esetében ideiglenesen lezárták a tárgyalásokat;

D. mivel Montenegró sikeresen folytatta a stabilizációs és társulási megállapodásban 
(STM) foglalt kötelezettségek végrehajtását;

E. mivel a 2020. augusztus 30-i parlamenti választások az első demokratikus 
hatalomátadáshoz vezettek az országban;

G. mivel Montenegró az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) keretében 
előcsatlakozási támogatásban részesül;

H. mivel az EU egyetértett azzal, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből 374 
millió EUR-t átcsoportosítsanak a Covid19-járvány régióra gyakorolt társadalmi-
gazdasági hatásainak enyhítésére;

A bővítés iránti elkötelezettség

1. üdvözli Montenegrónak az uniós integrációs folyamatban való folyamatos részvételét és 
általános előrehaladását; 

2. üdvözli a 8. fejezet (Versenypolitika) megnyitását és Montenegró azon döntését, hogy 
elfogadja a felülvizsgált bővítési módszertan elveit; felszólít különösen a 23. és 24. 
fejezet időközi kritériumainak teljesítésére, amelyek a következő mérföldkövet képezik; 
emlékeztet arra, hogy az első fejezet 2012. decemberi megnyitása óta mindössze három 
fejezetet zártak le ideiglenesen, és szorgalmazza, hogy helyezzenek egyértelmű 
hangsúlyt az összes többi fejezet zárókritériumainak teljesítésére irányuló munkára;

3. megjegyzi, hogy a 2020. augusztus 30-i választások az ország függetlensége óta az első 
hatalomátadáshoz vezettek, teljes mértékben tiszteletben tartva a demokratikus 
normákat és Montenegró alkotmányát;

4. üdvözli, hogy az újonnan megalakult montenegrói kormány első munkanapján 
eszmecserét folytatott európai parlamenti képviselőkkel és uniós tisztviselőkkel; ösztönzi 
az új kormányt, hogy használja fel mandátumát az EU-val kapcsolatos reformok és a 
csatlakozási tárgyalások felgyorsítására;

5. hangsúlyozza, hogy az elnök és az új kormány között korrekt és konstruktív 
együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy Montenegró tovább tudjon 
haladni az EU felé vezető úton;

6. üdvözli a legfrissebb közvélemény-kutatások eredményeit, amelyek szerint a polgárok 
75%-a támogatja Montenegró uniós csatlakozását, ami egyértelműen jelzi az új 
kormány számára, hogy az emberek európai értékeken alapuló reformokat szeretnének;

7. méltatja Montenegró előrehaladását a csatlakozási tárgyalások több területén, többek 
között a nemzetközi rendőrségi együttműködés és az emberkereskedelem elleni 
küzdelem terén; felhívja a hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a politikai és gazdasági 
reformokat, különösen a jogállamiság, az igazságszolgáltatás, a média szabadsága és a 
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korrupció elleni küzdelem terén, ahol további jelentős előrelépésre van szükség;

8. felszólít a nyugat-balkáni országok aktív részvételére és az Európa jövőjéről szóló 
konferenciába való megfelelő bevonására;

Demokrácia és jogállamiság

9. tudomásul veszi az EBESZ/ODIHR nemzetközi megfigyelői által tett megállapításokat 
és következtetéseket, és felhívja a hatóságokat, hogy maradéktalanul vegyék figyelembe 
ajánlásaikat; üdvözli, hogy a kormány határozatot fogadott el egy, a választási 
névjegyzéket ellenőrző tanács létrehozásáról;

10. felszólítja Montenegró újonnan megválasztott parlamentjének (Skupština) valamennyi 
politikai erejét, hogy kezdjenek konstruktív, érdemi és inkluzív párbeszédet a 
parlamentben, mivel ez a sikeres parlamenti demokrácia kulcsa;

11. üdvözli az első kinevezéseket az EU–Montenegró stabilizációs és társulási parlamenti 
bizottságba delegált montenegrói küldöttségben; felszólít a folyamat mielőbbi 
véglegesítésére és az ellenzék tagjainak kinevezésére;

12. megismétli annak fontosságát, hogy felgyorsítsák a 23. és 24. fejezetre és a 
jogállamisággal kapcsolatos egyéb stratégiai dokumentumokra vonatkozó cselekvési 
tervek végrehajtásával kapcsolatos munkát, különösen a pártok közötti hatékony 
párbeszéd révén annak biztosítása érdekében, hogy a kulcsfontosságú bírói és ügyészi 
kinevezések esetében meglegyen a szükséges minősített többség;

13. sajnálja, hogy az igazságszolgáltatás terén az előrelépés korlátozott, és felszólítja a 
montenegrói hatóságokat, hogy a Korrupció Elleni Államok Csoportjának (GRECO) 
ajánlásaival összhangban sürgősen foglalkozzanak az igazságszolgáltatás 
függetlenségével, professzionalizmusával, hatékonyságával és elszámoltathatóságával 
kapcsolatos fennmaradó kihívásokkal;

14. mély aggodalmának ad hangot az alkotmánynak a Bírói Tanács általi értelmezése miatt, 
amely elismeri a bírósági elnökök több mint két ciklusra történő, törvénytelen újbóli 
kinevezését;

15. üdvözli , hogy némi előrelépés történt a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, 
különös tekintettel a rendőrség nagyobb kapacitására és professzionalizmusára; 
hangsúlyozza, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszerben továbbra is 
rendszerszintű hiányosságok állnak fenn, amelyeket prioritásként kell kezelni;

16. komolyan aggódik a korrupció elleni küzdelem terén elért korlátozott előrelépés miatt, 
és felhívja az illetékes intézményeket, hogy javítsák az ország teljesítményét a 
bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzása, a büntetőeljárások és a 
jogerős ítéletek terén;

17. megismétli annak szükségességét, hogy a magas szinten elkövetett korrupcióra 
határozott büntető igazságszolgáltatási válasz szülessen; emlékeztet arra, hogy hatékony 
választ kell adni a politikai pártoknak szánt állami forrásokkal való állítólagos 
visszaélésre és a politikai pártok illegális finanszírozására;
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18. üdvözli a közigazgatási reform végrehajtására irányuló erőfeszítéseket és a már elért 
eredményeket; aggodalmát fejezi ki azon megállapítások miatt, amelyek szerint a 
párttagság még mindig befolyásolja a montenegrói közszférában a foglalkoztatást; 
felhívja a montenegrói hatóságokat, hogy folytassák a hatékony közigazgatás 
létrehozására, valamint különösen az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatos 
szakértelem fenntartására irányuló erőfeszítéseiket;

19. tudomásul veszi a közelgő népszámlálást és lakásfelmérést Montenegróban, és felhívja 
a felelős intézményeket, hogy azt az európai normákkal és a nemzetközi ajánlásokkal 
összhangban végezzék;

Az alapvető szabadságok és az emberi jogok tiszteletben tartása

20. sajnálatának ad hangot a véleménynyilvánítás szabadságának és a tömegtájékoztatás 
szabadságának helyzete miatt, amely területen öt egymást követő bizottsági jelentés is 
megállapította, hogy „nincs előrelépés”; határozottan elítéli minden formáját a média 
elleni támadásoknak és az újságírók megfélemlítésének, és felszólít ezek sürgős és 
hatékony kivizsgálására; sürgeti Montenegrót, hogy biztosítson olyan feltételeket, 
amelyek elősegítik a véleménynyilvánítás szabadságának tényleges gyakorlását, amely 
az EU egyik alapvető értéke és Montenegró uniós csatlakozási folyamatának 
kulcsfontosságú eleme;

21. hangsúlyozza, hogy a médiaműveltség és a média szabadsága kulcsfontosságú a 
dezinformáció elleni küzdelemben; szorgalmazza a Montenegróval folytatott európai 
együttműködés megerősítését a félretájékoztatás, valamint a kiber- és hibrid 
fenyegetések kezelése terén;

22. határozottan elítéli a nemzeti kisebbségek elleni szóbeli és fizikai támadásokat és 
megfélemlítést, különösen Pljevljában a 2020. augusztusi parlamenti választásokat 
követően;

23. tudomásul veszi a családon belüli erőszakkal szembeni védelemről szóló törvényt, és 
kéri annak alapos végrehajtását, mivel a nemi alapú, családon belüli erőszak és a 
gyermekek elleni erőszak továbbra is komoly aggodalomra ad okot;

24. üdvözli az LMBTI-személyek jogainak védelméről és az azonos neműek közötti 
partnerségekről szóló törvény elfogadása terén elért eredményeket;

25. felkéri a montenegrói hatóságokat, hogy az érdekelt felekkel folytatott valódi párbeszéd 
révén és a Velencei Bizottság 2019. június 24-i véleményével összhangban találjanak 
kölcsönösen elfogadható megoldást a vallásszabadságról szóló törvényre;

Megbékélés, jószomszédi kapcsolatok és nemzetközi együttműködés

26. méltatja Montenegró arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy inkluzív regionális 
együttműködést folytat és konstruktív szerepet játszik a nyugat-balkáni régióban, 
valamint üdvözli, hogy az ország aktívan részt vesz számos regionális 
kezdeményezésben;

27. méltatja Montenegrónak az EU közös kül- és biztonságpolitikájával való teljes körű 



PE647.077v02-00 8/9 PR\1224359HU.docx

HU

összehangolását, valamint a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretébe 
tartozó polgári missziókban való aktív részvételét;

28. méltányolja Montenegrónak a nemzetközi rendőrségi együttműködés terén elért 
eredményeit és megújított elkötelezettségét, és ösztönzi Montenegrót, hogy folytassa a 
migrációs nyomás kezelésére irányuló erőfeszítéseit a visszafogadással kapcsolatos 
nemzetközi együttműködés továbbfejlesztése és a migránscsempész-hálózatok 
büntetőeljárás alá vonására irányuló kapacitásának növelése révén;

A gazdaság és a Covid19-világjárvány

29. üdvözli Montenegrónak a pénzügyi szektor stabilitásának megerősítése, valamint a 
munkaerőpiaci feltételek konkrét javítása terén elért eredményeit;

30. ösztönzi Montenegrót, hogy fokozza az oktatási rendszer és a munkaerőpiac jobb 
összehangolására irányuló munkát annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen 
kezelni a strukturális munkaerőhiány és a fiatalok körében tapasztalható agyelszívás 
jelenségét;

31. aggodalommal állapítja meg a Covid19-világjárványnak a montenegrói gazdaságra 
gyakorolt hatását; felhívja a kormányt, hogy a magas államadósságra való tekintettel 
folytasson felelős makrogazdasági és költségvetési politikát; ösztönzi a hatóságokat, 
hogy a válság hatásainak enyhítése érdekében a lehető legjobban használják ki az uniós 
támogatást;

32. megismétli, hogy az Európai Unió gyors ütemben jelentős támogatást mozgósított a 
Nyugat-Balkán számára a Covid19-világjárvány következtében fellépő egészségügyi 
szükséghelyzetnek és a régió társadalmi-gazdasági helyreállításának kezelése 
érdekében;

33. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vonják be Montenegrót a vakcinázásra 
vonatkozó közös uniós közbeszerzésekbe, és biztosítsanak elegendő mennyiségű 
Covid19-oltóanyagot valamennyi nyugat-balkáni ország polgárai számára;

34. ösztönzi Montenegrót, hogy a lehető legjobban használja ki a Bizottság Nyugat-
Balkánra vonatkozó gazdaságélénkítési és beruházási tervét; elismeri, hogy ez a terv 
fontos szerepet játszik a fenntartható összeköttetések, a humántőke, a versenyképesség 
és az inkluzív növekedés régióbeli támogatásában;

Környezetvédelem, energiaügy és közlekedés

35. üdvözli Montenegró eredményeit a villamosenergia-termelés megújuló energiaforrások 
felé történő diverzifikálása terén, valamint a nyugat-balkáni összeköttetésekre 
vonatkozó menetrendben való aktív részvételét;

36. üdvözli a Montenegró nemzeti környezetvédelmi és éghajlatváltozási jogszabályai és az 
uniós vívmányok közötti további jogharmonizáció terén elért pozitív eredményeket; 
felhívja a hatóságokat, hogy hozzanak sürgős intézkedéseket a védett területek és a 
potenciális Natura 2000 területek jobb védelme érdekében;
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37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a 
Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének, valamint Montenegró elnökének, kormányának és parlamentjének.


