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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Commissieverslagen 2019-2020 over Montenegro 
(2019/2173(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen 
en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, die op 1 mei 2010 
van kracht is geworden,

– gezien het verzoek van Montenegro om toetreding tot de Europese Unie van 
15 december 2008,

– gezien het advies van de Commissie van 9 november 2010 over het verzoek van 
Montenegro om toetreding tot de Europese Unie (COM(2010)0670), het besluit van de 
Europese Raad van 16-17 december 2010 om Montenegro de status van kandidaat-
lidstaat te verlenen en het besluit van de Europese Raad van 29 juni 2012 om EU-
toetredingsonderhandelingen met Montenegro te openen,

– gezien de toetreding van Montenegro tot de NAVO op 5 juni 2017,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de bijeenkomst van de Europese Raad 
in Thessaloniki op 19-20 juni 2003,

– gezien de verklaring van Sofia van de top EU-Westelijke Balkan van 17 mei 2018 en de 
hieraan gehechte prioriteitenagenda van Sofia,

– gezien het proces van Berlijn dat is gestart op 28 augustus 2014,

– gezien zijn resolutie van 29 november 2018 over het voortgangsverslag van de 
Commissie over Montenegro 20181,

– gezien de verklaring en de aanbevelingen van de achttiende bijeenkomst van het 
Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité (SAPC) EU-Montenegro, die op 25-
26 februari 2020 werd gehouden in Podgorica,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 februari 2020 getiteld “Bevordering van 
het toetredingsproces – Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan” 
(COM(2020)0057),

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 mei 2019 over het EU-
uitbreidingsbeleid 2019 (COM(2019)0260) en het bijbehorend werkdocument van de 
diensten van de Commissie getiteld “Montenegro 2019 Report” (SWD(2019)0217),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2020 over het EU-
uitbreidingsbeleid 2020 (COM(2020)0660) en het bijbehorend werkdocument van de 

1 PB C 363 van 28.10.2020, blz. 127.
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diensten van de Commissie getiteld “Montenegro 2020 Report” (SWD(2020)0353),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2020 getiteld “Een economisch 
en investeringsplan voor de Westelijke Balkan” (COM(2020)0641),

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 8 april 2020 over de 
wereldwijde EU-respons op COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– gezien de beoordeling van de Commissie van 21 april 2020 van het economische 
hervormingsprogramma van Montenegro voor de periode 2020-2022 (SWD(2020)0066) 
en de op 19 mei 2020 door de Raad aangenomen gezamenlijke conclusies van de 
economische en financiële dialoog tussen de EU en de landen van de Westelijke Balkan 
en Turkije,

– gezien de vijfde bijeenkomst van de toetredingsconferentie met Montenegro op 
plaatsvervangersniveau, gehouden op 30 juni 2020 in Brussel, tijdens dewelke de 
onderhandelingen over het laatste gescreende hoofdstuk, “Hoofdstuk 8 - 
Mededingingsbeleid”, werden geopend,

– gezien zijn eerdere resoluties over het land,

– gezien de verklaring van 31 augustus 2020 met eerste bevindingen en conclusies van het 
Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de OVSE (ODIHR) 
over de internationale verkiezingswaarnemingsmissie in verband met de 
parlementsverkiezingen in Montenegro, die plaatsvonden op 30 augustus 2020,

– gezien zijn aanbeveling van 19 juni 2020 aan de Raad, de Commissie en de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de Westelijke Balkan, naar 
aanleiding van de top in 20202,

– gezien de gezamenlijke verklaring van 28 januari 2020 na afloop van de top van het 
Europees Parlement met de parlementsvoorzitters van de Westelijke Balkan, die werd 
samengeroepen door de voorzitter van het Europees Parlement,

– gezien de tijdens de top EU-Westelijke Balkan van 6 mei 2020 per videoconferentie 
aangenomen verklaring van Zagreb,

– gezien de top EU-Westelijke Balkan in het kader van het proces van Berlijn van 
10 november 2020,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat elk uitbreidingsland afzonderlijk wordt beoordeeld op zijn eigen 
verdiensten en dat de snelheid en kwaliteit van de hervormingen het tijdspad voor 

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0168.
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de toetreding bepalen;

B. overwegende dat de democratie en de rechtsstaat fundamentele waarden zijn waarop de 
EU is gegrondvest en de kern vormen van zowel het uitbreidings- als het stabilisatie- en 
associatieproces; overwegende dat de resterende uitdagingen op deze gebieden door 
middel van hervormingen moeten worden aangepakt;

C. overwegende dat Montenegro momenteel het verst staat in de 
onderhandelingsprocedure: het heeft alle 33 gescreende hoofdstukken van het acquis 
van de EU geopend en drie hoofdstukken voorlopig afgesloten;

D. overwegende dat Montenegro goede resultaten boekt bij de uitvoering van de 
verplichtingen uit hoofde van de stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO);

E. overwegende dat de parlementsverkiezingen van 30 augustus 2020 ertoe hebben geleid 
dat de machtsoverdracht in het land voor de eerste keer op democratische wijze 
verlopen is;

G. overwegende dat Montenegro pretoetredingssteun ontvangt in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun (IPA);

H. overwegende dat de EU heeft ingestemd met de herverdeling van 374 miljoen EUR uit 
het instrument voor pretoetredingssteun om de sociaaleconomische gevolgen van 
COVID-19 in de regio te verzachten;

Inspanningen met het oog op de uitbreiding

1. is ingenomen met de aanhoudende inspanningen die Montenegro levert voor het EU-
integratieproces en de algemene vooruitgang daarvan; 

2. is ingenomen met de opening van de onderhandelingen over hoofdstuk 8 
(Mededingingsbeleid) en met het besluit van Montenegro om de beginselen van de 
herziene uitbreidingsmethode te aanvaarden; dringt er in het bijzonder op aan dat de 
tussentijdse ijkpunten voor hoofdstukken 23 en 24 worden gehaald, omdat deze de 
volgende mijlpalen zullen zijn; herinnert eraan dat slechts drie hoofdstukken voorlopig 
zijn afgesloten sinds de opening van het eerste hoofdstuk in december 2012, en dringt 
aan op gerichte inspanningen om de ijkpunten in alle andere hoofdstukken aan te 
pakken;

3. merkt op dat de verkiezingen van 30 augustus 2020 geleid hebben tot de eerste 
machtsoverdracht sinds de onafhankelijkheid waarbij de democratische normen en de 
Montenegrijnse grondwet volledig in acht zijn genomen;

4. is ingenomen met het feit dat de nieuwe Montenegrijnse regering op haar eerste werkdag 
een gedachtewisseling heeft gehouden met leden van het Europees Parlement en EU-
ambtenaren; moedigt de nieuwe regering aan gebruik te maken van haar mandaat om de 
hervormingen en onderhandelingen in verband met de EU-toetreding te versnellen;

5. benadrukt de noodzaak van een coöperatief en constructief evenwicht tussen de 
president en de nieuwe regering zodat Montenegro sneller vorderingen kan boeken op 
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zijn EU-traject;

6. is ingenomen met de recente opiniepeilingen, waaruit blijkt dat 75 % van de burgers de 
toetreding van Montenegro tot de EU steunt, wat een duidelijke boodschap is aan de 
nieuwe regering dat het volk hervormingen wil die gebaseerd zijn op Europese 
waarden;

7. prijst de vooruitgang die Montenegro heeft geboekt op verschillende gebieden van de 
toetredingsonderhandelingen, zoals de internationale politiesamenwerking en de strijd 
tegen mensenhandel; verzoekt de autoriteiten de politieke en economische 
hervormingen te versnellen, met name op het gebied van de rechtsstaat, de rechterlijke 
macht, de vrijheid van de media en de strijd tegen corruptie, omdat op deze gebieden 
nog veel vooruitgang moet worden geboekt;

8. roept op tot een actieve deelname en een gepaste betrokkenheid van de landen op de 
Westelijke Balkan bij de conferentie over de toekomst van Europa;

Democratie en rechtsstaat

9. neemt nota van de bevindingen en conclusies van de internationale waarnemers van 
OVSE/ODIHR, en roept de autoriteiten op hun aanbevelingen volledig op te volgen; is 
erover verheugd dat de regering een besluit heeft aangenomen tot oprichting van de 
Raad voor toezicht op het kiezersregister;

10. roept alle politieke krachten in het onlangs verkozen Skupština (het Montenegrijnse 
parlement) op een constructieve, zinvolle en inclusieve dialoog in het parlement aan te 
gaan, aangezien dit de sleutel is tot een succesvolle parlementaire democratie;

11. is verheugd over de eerste benoemingen in de Delegatie van Montenegro in het 
Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité (SAPC) EU-Montenegro; dringt erop aan 
dat dit proces en de benoeming van de oppositieleden zo snel mogelijk worden voltooid;

12. herhaalt dat vaart moet worden gezet achter de uitvoering van de actieplannen voor de 
hoofdstukken 23 en 24 en andere strategische documenten met betrekking tot de 
rechtsstaat, met name door middel van een effectieve dialoog tussen de partijen zodat de 
vereiste gekwalificeerde meerderheid voor de benoeming van belangrijke rechterlijke en 
vervolgende ambten gewaarborgd is;

13. betreurt de beperkte vooruitgang op het gebied van justitie, en verzoekt de 
Montenegrijnse autoriteiten dringend werk te maken van de resterende uitdagingen met 
betrekking tot de onafhankelijkheid, professionaliteit, efficiëntie en 
verantwoordingsplicht van de rechterlijke macht, overeenkomstig de aanbevelingen van 
de Groep van staten tegen corruptie (GRECO);

14. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de interpretatie van de grondwet door de Raad 
van Justitie, op grond waarvan de onrechtmatige herbenoeming van voorzitters van 
rechtbanken voor meer dan twee ambtstermijnen is toegestaan;

15. is erover verheugd dat enige vooruitgang is geboekt in de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad, met name wat betreft de versterking van de capaciteit en het professionalisme 
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van de politie; onderstreept dat systemische tekortkomingen in het strafrechtstelsel nog 
steeds bestaan en prioritair moeten worden aangepakt;

16. is ernstig bezorgd over de beperkte vooruitgang in de strijd tegen corruptie, en verzoekt 
de bevoegde instellingen de prestaties van het land op het gebied van de inbeslagname 
van criminele vermogensbestanddelen, vervolgingen en uiteindelijke veroordelingen te 
verbeteren;

17. wijst nogmaals op de noodzaak van een krachtige strafrechtelijke respons op corruptie 
op hoog niveau; herinnert aan de noodzaak van een doeltreffend antwoord op vermeend 
misbruik van overheidsmiddelen voor politieke partijen, en illegale financiering van 
politieke partijen;

18. is ingenomen met de inspanningen om de hervorming van het openbaar bestuur ten 
uitvoer te leggen en met de reeds bereikte resultaten; is bezorgd over de vaststelling dat 
partijlidmaatschap nog steeds van invloed is op het vinden en houden van een baan in 
de Montenegrijnse publieke sector; verzoekt de Montenegrijnse autoriteiten zich te 
blijven inspannen om een efficiënt openbaar bestuur tot stand te brengen en 
deskundigheid te behouden, met name wat het EU-toetredingsproces betreft;

19. neemt kennis van de komende volks- en woningtelling in Montenegro, en verzoekt de 
verantwoordelijke instellingen om deze telling in overeenstemming met de Europese 
normen en internationale aanbevelingen te doen verlopen;

Eerbiediging van de fundamentele vrijheden en de mensenrechten

20. betreurt de stand van zaken met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, een gebied waarop de Commissie in vijf opeenvolgende verslagen “geen 
vooruitgang” heeft geconstateerd; veroordeelt met klem alle soorten aanvallen op de 
media en alle gevallen van intimidatie ten aanzien van journalisten, en roept op tot een 
dringend en doeltreffend onderzoek in dit verband; dringt er bij Montenegro op aan 
voorwaarden te scheppen die bevorderlijk zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van 
de vrijheid van meningsuiting, hetgeen een kernwaarde van de EU is en een cruciaal 
onderdeel van het toetredingsproces van Montenegro tot de EU vormt;

21. onderstreept dat mediageletterdheid en mediavrijheid essentieel zijn voor de bestrijding 
van desinformatie; roept op tot een versterking van de Europese samenwerking met 
Montenegro om desinformatie en hybride en cyberdreigingen aan te pakken;

22. veroordeelt met klem verbale en fysieke aanvallen op en intimidatie ten aanzien van 
nationale minderheden, met name de gebeurtenissen in Pljevlja na de 
parlementsverkiezingen van augustus 2020;

23. neemt kennis van de wet inzake de bescherming tegen huiselijk geweld, en verzoekt om 
een grondige tenuitvoerlegging daarvan, aangezien gendergerelateerd geweld, huiselijk 
geweld, en geweld tegen kinderen punten van ernstige zorg blijven;

24. is ingenomen met de vooruitgang op het gebied van de bescherming van LGBTI-
rechten en de goedkeuring van de wet inzake partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde geslacht;
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25. roept de Montenegrijnse autoriteiten op tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te 
komen voor de wet inzake godsdienstvrijheid, door middel van een echte dialoog met 
de relevante belanghebbenden, en in overeenstemming met het advies van de 
Commissie van Venetië van 24 juni 2019;

Verzoening, goede nabuurschapsbetrekkingen en internationale samenwerking

26. prijst Montenegro voor zijn inzet ten behoeve van inclusieve regionale samenwerking 
en voor zijn constructieve rol in de Westelijke Balkan, en is verheugd over de actieve 
deelname van het land aan talrijke regionale initiatieven;

27. prijst Montenegro omdat het zich volledig richt op het buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de EU en omdat het actief deelneemt aan civiele missies in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);

28. prijst de vooruitgang en hernieuwde inzet van Montenegro op het gebied van 
internationale politiesamenwerking, en moedigt het land aan inspanningen te blijven 
leveren om de migratiedruk het hoofd te bieden, door zijn internationale samenwerking 
op het gebied van overname verder te ontwikkelen en zijn capaciteit voor de vervolging 
van migrantensmokkelnetwerken te vergroten;

De economie en de COVID-19-pandemie

29. is ingenomen met de vooruitgang die Montenegro heeft geboekt bij het versterken van 
de stabiliteit van zijn financiële sector en bij het doorvoeren van concrete verbeteringen 
in de arbeidsmarktsituatie;

30. moedigt Montenegro aan intensiever te werken aan een betere afstemming van het 
onderwijsstelsel op de arbeidsmarkt, om de discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden en de braindrain onder jongeren doeltreffender aan te pakken;

31. neemt met bezorgdheid kennis van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de 
Montenegrijnse economie; verzoekt de regering een verantwoord macro-economisch en 
fiscaal beleid te voeren, gezien de hoge overheidsschulden; moedigt de autoriteiten aan 
optimaal gebruik te maken van de EU-steun om de gevolgen van de crisis te verzachten;

32. wijst er opnieuw op dat de Europese Unie prompt aanzienlijke steun voor de Westelijke 
Balkan heeft gemobiliseerd om de gezondheidscrisis ten gevolge van de COVID-19-
pandemie aan te pakken en bij te dragen aan het sociaal-economisch herstel van de 
regio;

33. verzoekt de Commissie en de Raad Montenegro op te nemen in gezamenlijke 
vaccinaanbestedingen van de EU, en een voldoende hoeveelheid COVID-19-vaccins toe 
te wijzen aan de burgers van alle landen van de Westelijke Balkan;

34. moedigt Montenegro aan om optimaal gebruik te maken van het economisch en 
investeringsplan van de Commissie voor de Westelijke Balkan; erkent het belang 
daarvan voor de ondersteuning van duurzame connectiviteit, menselijk kapitaal, het 
concurrentievermogen en inclusieve groei in de regio;
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Milieu, energie en vervoer

35. is ingenomen met de vooruitgang die Montenegro heeft geboekt bij de diversificatie van 
zijn elektriciteitsproductie en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen, alsook 
met de actieve deelname van het land aan de connectiviteitsagenda voor de Westelijke 
Balkan;

36. is ingenomen met de positieve ontwikkelingen in de verdere aanpassing van de 
nationale wetgeving inzake milieu en klimaatverandering van Montenegro aan het 
acquis; verzoekt de autoriteiten dringend maatregelen te nemen om beschermde 
gebieden en potentiële Natura 2000-gebieden beter te beschermen;

°

° °

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsmede 
aan de president, de regering en het parlement van Montenegro.


