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Összefoglalás: Az utóbbi években a Nyugat-Balkán uniós integrációjának a lassu-
lását tapasztalhatjuk. Szerbia és Montenegró vonatkozásában sincs ez másképp: 
a két ország belpolitikai problémái – továbbá Belgrád esetében a koszovói kér-
dés – mellett az uniós politika is gátolja a bővítést. Az Európai Unió felől érkező és 
egymásnak ellentmondó üzenetek, valamint az integráció jelenlegi nehézségeinek 
(brexit) hatására a bővítéspolitika háttérbe szorul. A 2025-ös csatlakozási dátum 
így csupán optimista, de korántsem reális elképzelés marad. Az elemzés azon té-
nyezőket vizsgálja, amelyek az EU-integrációs folyamat lassulását okozzák Belgrád 
és Podgorica, illetve Brüsszel részéről.

Abstract: �� ������ ������ �� ���� ����������� � �������� �� ��� �������� ���������� ������ ������ �� ���� ����������� � �������� �� ��� �������� ��������
���� �������� �f ��� W������ B��k���. T��� �� �� ��ff����� ���� ������ �� S��b�� ��� 
M���������: b������ ��� ��m����� ���b��m� �f ����� ��������� – ��� ��� K����� 
����� �� ��� ���� �f B������� – �U �������� ���� ������� ��� �������m���. A� � ������ 
of the contradictory messages from the EU as well as its current difficulties (e.g. 
B�����)� �������m��� ������ ��� b��� ������ ���� ��� b��k������. T�� 2025 ������
���� ���� ���� ��m���� �� ����m����� b�� ����������� ����. T�� �������� ���m���� ��� 
f������ ����� ���� �� ��� �������� �f ��� ����������� �������� f��m ��� ����� �f 
B������� ��� P�������� �� ���� �� f��m B�������.

BEVEZETÉS

Hivatalosan Szerbia és Montenegró a Nyugat-Balkán európai uniós integrációjá-
nak az éllovasa. E megállapítás technikai értelemben, a csatlakozási fejezetek 
vonatkozásában elért eredményeik és az Európai Bizottság dokumentumai 

alapján valóban helytálló. Az utóbbi időkben azonban a csatlakozási tárgyalásokban 
történő előrelépés lassulása és az európai projektbe vetett hit fokozatos csökkené-
se tapasztalható Belgrád és Podgorica részéről is. Ezzel párhuzamosan Johannes 
Hahnnak, a bővítési tárgyalásokért és a szomszédságpolitikáért felelős uniós biz-
tosnak azon kijelentése, miszerint a gyorsaság helyett a minőségre kell helyezni a 
hangsúlyt, arra enged következtetni, hogy az EU részéről is egyfajta óvatosság vette 
át a főszerepet a nyugat-balkáni bővítéssel kapcsolatosan.

Az elemzés arra keresi a választ, hogy milyen tényezők, illetve kül- és belpolitikai 
események befolyásolják a tagjelölt államokat és az Európai Uniót, és okozzák az 
integrációs folyamat megtorpanását. Ehhez először felvázoljuk a két nyugat-balkáni 
állam jelenlegi helyzetét, az EU felől érkező kritikákat és a társadalmi támogatottság 
alakulását. Ezt követően pedig az Unió szemszögéből vizsgáljuk az integráció las-
sulása mögötti okokat, és ajánlásokat fogalmazunk meg annak érdekében, hogy új 
lendületet kaphasson a bővítéspolitika.

https://balkaneu.com/hahn-accession-negotiations-for-eu-membership-will-last-longer-in-the-future/
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SZERBIA UNIÓS INTEGRÁCIÓJA
A BELGRÁD–PRISTINA-DIALÓGUS FÉNYÉBEN

Az 1990-es évek háborúi és az azok nyomán kialakult politikai helyzet követ-
keztében Szerbia meglehetősen későn köteleződött el az európai integráció 
iránt. Bár az új stratégiai irány meghatározása után viszonylag gyorsan fel-

zárkózott a többi balkáni országhoz, azonban az utóbbi időkben az uniós tagságra 
való felkészülése számos, egymásra negatív spirálban ható tényező miatt lelassult. 
E problémák közül a Koszovóhoz fűződő viszony emelendő ki: az EU a kezdetektől 
fogva egyértelművé tette, hogy csak a kapcsolatok normalizálását célzó dialógus 
eredményes lefolytatásával válhat Szerbia teljes jogú tagállammá.

A stabilizációs és társulási megállapodás (S��b��������� ��� A���������� 
A����m���� SAA) aláírását követően, 2009-ben nyújtotta be Belgrád a tagsági ké-
relmét. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság 2011-ben fogalmazott meg pozitív 
véleményt, a tagjelölti státuszt pedig az Európai Tanács 2012. márciusi ülése hoz-
ta meg Szerbiának. E döntések megszületésében lényeges szerepet játszott, hogy 
2011-ben elindult – még ha csak technikai szinten is – a Pristinával folytatott párbe-
széd. A 2013-as brüsszeli megállapodás aláírása és végrehajtásának megkezdése 
szintén kulcsszerepet játszott a csatlakozási tárgyalások megindulásában, így – az 
Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 2013. decemberi következtetései-
nek megfelelően – az első kormányközi konferenciára 2014 januárjában került sor.

A többi nyugat-balkáni országtól eltérően, Szerbia csatlakozási folyamata jelen-
tős mértékben a Koszovóval zajló párbeszéd fejleményeitől függ. A 35. csatlakozási 
fejezet („Egyéb kérdések”) jellemzően nem túl fajsúlyos témákkal foglalkozik, Szer-
bia esetében mégis az jelenti az egyik legkomolyabb politikai kihívást: a koszovói 
kapcsolatok normalizálását. A tárgyalások keretszabályai szerint ugyanis az, ha 
nem látszik előrelépés a kapcsolatok rendezésében vagy az arra irányuló törekvés, 
az egész csatlakozási folyamatot lelassíthatja. A dialógus keretében 2015 augusz-
tusában sikerült utoljára érdemi megállapodást kötnie Belgrádnak és Pristinának, 
amelynek végrehajtása – például a Szerb Többségű Önkormányzatok Szövetsé-
gének (szerbül: Z�j������ ����k�� ��š����� albánul: A���������� � K�m����� S��b�) 
létrehozása – azonban elakadt. A legfőbb okok között szerepelt a koszovói belpo-
litikai helyzet átalakulása, valamint a dialógus másik fontos szereplője, a koszovói 
államfő belső politikai támogatottságának meggyengülése.

2018 nyarán a szerb és a koszovói elnök, Aleksandar Vučić és Hashim Thaçi – a 
dialógus hagyományos, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének bevo-
násával zajló kereteiből kilépve – a határmódosítás és a területcsere lehetőségeit 
kezdték el pedzegetni. Ez az elképzelés azonban nem kapott egyöntetű támogatást 
a legfontosabb nyugati partnerek részéről. Ezt követően a szerb–koszovói kapcso-
latok újabb mélypontra kerültek: Szerbia tovább fokozta a Koszovóval szembeni 
– a nemzetközi szervezetekbe való belépését akadályozó és az önálló államisága 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17952-2013-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17952-2013-INIT/en/pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-34059497
https://www.bbc.com/news/world-europe-34059497
https://europeanwesternbalkans.com/2018/08/25/alpbach-2018-forum-thaci-vucic-discuss-border-correction-panel/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/08/25/alpbach-2018-forum-thaci-vucic-discuss-border-correction-panel/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/15-countries-and-counting-revoke-recognition-of-kosovo-serbia-says/
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elismerésének visszavonását célzó – lobbitevékenységét, Pristina pedig 100 szá-
zalékos büntetővámokat vetett ki a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező 
termékekre.

A nyugati partnerek és az EU elsődleges célja, hogy visszatereljék a feleket a tár-
gyalóasztal mellé. A nyugat-balkáni nyitott kérdések rendezésének előmozdítására 
az Amerikai Egyesült Államok Matthew Palmert nevezte ki a térségért felelős külön-
leges megbízottnak, és a legújabb értesülések szerint az Európai Unió is egy hasonló 
pozíció létrehozására készülhet. Kérdéses azonban, hogy képesek lesznek-e a felek 
(az EU és az USA) megfelelő ösztönzőként szolgálni Belgrád és Pristina számára.

A CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK HELYZETE
ÉS A LEGFŐBB VITÁS KÉRDÉSEK

A Tanács 2013 decemberében határozta meg Szerbia uniós csatlakozásá-
nak kereteit. Ebben kiemelték, hogy már a tárgyalások kezdeti szakaszában 
meg kell kezdenie a 23. („Igazságszolgáltatás és az alapvető jogok”) és a 24. 

(„Jogérvényesülés, szabadság és biztonság”) fejezet végrehajtását, továbbá Ko-
szovó kapcsán a már említett 35. fejezet is prioritásként tekintendő. A harmincöt 
fejezetből eddig tizenhetet nyitottak meg, és kettőt feltételesen lezártak.

Az elmúlt év szerb belpolitikai fejleményei miatt azonban az Európai Bizottság 
már egyre negatívabb véleményt fogalmaz meg az országjelentéseiben az otta-
ni demokratikus intézmények működését illetően. A Szerb Haladó Párt (Srpska 
N������� S����k�) és az általa vezetett koalíció például lényegében ellehetetlení-
tette a parlamentnek a kormányt felügyelő munkáját. Az ellenzéki pártok emiatt 
bojkottálni kezdték a törvényhozás munkáját, és a jövő évi választások kapcsán 
is erre szólították fel a polgárokat – véleményük szerint a jelen körülmények kö-
zött nem biztosított a valódi politikai verseny. 2018. novemberben egy ellenzéki 
politikust és kollégáit érte erőszakos támadás, s ennek hatására tüntetések soro-
zata alakult ki Belgrád mellett Szerbia több városában is. A tüntetők a kormány 
lemondását, továbbá sajtó- és szólásszabadságot, illetve tiszta választásokat kö-
veteltek. Azt ugyanis az Európai Bizottság 2019. évi jelentése is kiemelte, hogy a 
kampányfinanszírozásra vonatkozó szerb szabályok nem megfelelőek, a kormány 
és a kormányzó párt tevékenységéről folyó kommunikáció nem válik szét megfe-
lelően, és a médiapiac sem kiegyensúlyozott. A pártok közti dialógus kialakítására 
történtek ugyan lépések a nyár folyamán, de a zárt körű egyeztetésből fokozatosan 
kivonult az ellenzék döntő többsége. Az Európai Parlament (EP) mindezek ellenére 
többször felajánlotta a párbeszéd elősegítését: ennek érdekében David McAllister, 
az EP Külügyi Bizottságának elnöke levelet küldött a szerb parlament elnökének, 
Maja Gojkovićnak is, de ez idáig lényeges előrelépés nem történt.

Az EU-val folytatandó tárgyalások során az emberi jogi kérdések közül az 
egyik legfontosabb a kisebbségi jogok érvényesítése, ami miatt néhány tagállam 
már több alkalommal is komoly nyomás alá helyezte Belgrádot. Magyarország és 

https://www.rferl.org/a/kosovo-slaps-100-percent-tariffs-on-serbia-bosnia-to-defend-vital-interest-/29613285.html
https://www.rferl.org/a/kosovo-slaps-100-percent-tariffs-on-serbia-bosnia-to-defend-vital-interest-/29613285.html
https://www.rferl.org/a/washington-names-matthew-palmer-as-special-envoy-to-western-balkans/30139136.html
https://www.rferl.org/a/washington-names-matthew-palmer-as-special-envoy-to-western-balkans/30139136.html
http://ba.n1info.com/English/NEWS/a380596/RFE-EU-envoy-for-Belgrade-Pristina-dialogue-a-certainty.html
http://ba.n1info.com/English/NEWS/a380596/RFE-EU-envoy-for-Belgrade-Pristina-dialogue-a-certainty.html
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=AD 1 2014 INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=AD 1 2014 INIT
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/serbia_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-serbia-report.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/serbia-protests-borko-stefanovic-opposition-aleksandar-vucic-belgrade-a8674361.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/serbia-protests-borko-stefanovic-opposition-aleksandar-vucic-belgrade-a8674361.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-serbia-report.pdf
https://balkaninsight.com/2019/07/30/serbian-ruling-party-and-opposition-meet-for-first-time/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/09/17/mcallister-proposes-a-mediation-of-european-parliament-between-parties-in-serbia/
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Horvátország is ragaszkodott egy, a nemzeti kisebbségek jogait biztosító akcióterv 
kidolgozásához, és annak meglétéhez kötötték a 23. fejezet megnyitását is. A jelen-
legi szabályozási keretet a magyar kormány már mintaértékűnek tekinti, ám Zágráb 
és Belgrád között továbbra is folynak a csatározások, ezért Horvátország már több-
ször fenyegetőzött a csatlakozási fejezetek blokkolásával. Egyelőre ezt a többi uniós 
partner felszólítására elhalasztotta, de az bizonyos, hogy a 23. fejezet lezárását 
akadályozni fogja, amennyiben addigra sem lesz számára kielégítően megoldott a 
horvát kisebbség helyzete.

Az uniós csatlakozási folyamatnak egy másik kiemelt területe a regionális együtt-
működés. Aleksandar Vučić miniszterelnökként – különösen 2014–2015-ben – arra 
törekedett, hogy Szerbiát a térségbeli kooperáció középpontjába helyezze, s ebben 
az albán kormányfő, Edi Rama is partnere volt. Hosszú idő után ők voltak az elsők, 
akik kölcsönösen látogatást tettek egymásnál, és – részben Berlin jóindulatának 
elnyerése érdekében – felléptek a nyugat-balkáni megbékélési folyamat előmozdí-
tásáért. A berlini folyamat keretében létrehozott ifjúsági csereprogramot működtető 
Regionális Ifjúsági Együttműködési Iroda (Regional Youth Cooperation Office) is ezt 
az együttműködést példázta. Szerbia az EU által is támogatott Regionális Gazda-
sági Térség kialakításának elindításában szintén kezdeményező szerepet játszott. 
Ugyanakkor a Koszovóval való kapcsolatok romlása a regionális együttműködésre 
is rányomja a bélyegét. A Pristina által – a szerb diplomáciai lobbitevékenységre 
válaszul – bevezetett büntetővámok például a Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás (Central European Free Trade Agreement, CEFTA) végrehajtását is 
akadályozzák. Szerbia eredményként könyvelheti el továbbá, hogy a Közlekedési 
Közösség állandó titkárságának a székhelyét 2019-ben Belgrádba tették át. Bár az 
iroda megnyitása sokáig késett, szeptemberben végül sor került rá.

Sokat elárul a jelenlegi helyzetről, hogy az EU-s csatlakozásnak a szerb társa-
dalmon belüli támogatottsága a 2000-es évek elején volt a legmagasabb: 2004-ben 
elérte a 78 százalékot. Ehhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy akkoriban azt 
remélték, 2010 és 2014 között Szerbia is az EU tagja lehet. A csatlakozás idejének 
fokozatos kitolódása, valamint a társadalmat alapjaiban megosztó ügyek – mint 
a háborús bűnösök kiadatása és a koszovói kérdés – fokozatosan csökkentették 
az uniós tagság támogatottságát: míg az 2006-ban 69,9 százalékos volt, addig 
2010-ben már csak 41 százalékos. A Balkan Barometer felmérése szerint 2016 óta 
valamelyest ismét javult a társadalmi vélemény: 2016-ban a megkérdezetteknek 
csupán 21 százaléka tartotta jónak az uniós tagságot, 2019-ben pedig már 32 száza-
lékuk. A társadalom szkepticizmusát jól jelzi, hogy folyamatosan 30 százalék felett 
van azoknak az aránya, akik szerint Szerbia sohasem fog csatlakozni az EU-hoz.

https://balkaninsight.com/2016/12/13/serbian-croatian-relations-tighten-again-after-brussels-meeting-12-13-2016/
https://balkaninsight.com/2016/04/15/european-commission-fosters-croatia-serbia-talks-04-15-2016/
https://balkaninsight.com/2016/04/15/european-commission-fosters-croatia-serbia-talks-04-15-2016/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/historic-albanian-visit-to-serbia-leaves-bitter-aftertaste/
https://www.rycowb.org/
https://europa.rs/transport-community-permanent-secretariat-opened-in-belgrade/?lang=en
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12693/web_PDF_Europaizacio_Nyugat_Balkanon.pdf;jsessionid=FF414738F4656A77304720A474AB396A?sequence=1
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12693/web_PDF_Europaizacio_Nyugat_Balkanon.pdf;jsessionid=FF414738F4656A77304720A474AB396A?sequence=1
https://www.rcc.int/seeds/results/2/balkan-public-barometer
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MONTENEGRÓ: A PÉLDAÉRTÉKŰ TAGJELÖLT?

Montenegró a függetlenségének 2006-os kikiáltása óta az euroatlanti struk-
túrákba való betagozódást tekinti a legfontosabb külpolitikai prioritásának. 
Ami az európai uniós csatlakozási folyamatot illeti, Podgoricát jogosan 

tekinthetjük éllovasnak: 2010-ben nemcsak az SAA lépett hatályba, de az ország 
megkapta a hivatalos tagjelölti státuszt is. A csatlakozási tárgyalásokat 2012-ben 
kezdték meg: a harmincöt fejezetből harmincegyet nyitottak meg, hármat pedig 
feltételesen már le is zártak. A 34. („Intézmények”) és a 35. fejezetből („Egyéb kér-
dések”) nincs mit átvennie az országnak az uniós joganyagból, így jelenleg csupán 
a 8. fejezet („Versenypolitika”) megnyitása várat magára.

A miniszteri szinten tartott konferenciák gyakorisága, valamint a csatlakozási 
fejezetek megnyitása és lezárása az utóbbi években lassuló tendenciát mutat. Míg 
2016-ban és 2017-ben négy-négy fejezetet nyitottak meg és egyet sikerült lezárni, 
addig a következő évben csupán két új fejezet megnyitásáról született megállapo-
dás. Emellett az utolsó miniszteri szintű konferenciát 2018 végén rendezték, s azon 
csupán a 27. fejezet („Környezetvédelem és klímaváltozás”) megnyitásáról hoztak 
döntést. Ennek fényében aggasztó, hogy 2019-ben ez idáig nem döntöttek az utolsó 
fejezet megnyitásáról vagy további fejezetek feltételes lezárásáról sem. Aleksandar 
Drljević, Montenegró uniós főtárgyalója szerint hazája már készen áll a 8. fejezet 
megnyitására, illetve több fejezet lezárására is. Ezek mellett két – Belgrád eseté-
ben is kiemelt jelentőséggel bíró – fejezet (23. és 24.) kapcsán a zárókritériumokra 
(closing benchmarks) várnak.

Szerbiáétól eltérően, Montenegró külkapcsolati rendszere mentes az uniós in-
tegrációt befolyásoló (kétoldalú) vitáktól. Bár a függetlenedése óta a Belgráddal 
való kapcsolata több okból is hűvösnek mondható, azok szakpolitikai szinten nem 
akadályozzák a két tagjelölt együttműködését és az EU-hoz fűződő kapcsolatu-
kat. A Podgorica és Belgrád közötti nézeteltérések alapvetően két témakör kapcsán 
jelentkeznek. Az egyik, hogy Koszovó Montenegró általi elismerése és a monteneg-
rói–koszovói határmegállapodás Belgrád nemtetszését váltotta ki. A vitahelyzetek 
másik forrása a szerb ortodox egyháznak a montenegrói vezetéshez való kapcsola-
ta, illetve az egyházi tulajdonokat érintő 2019-es törvénytervezet. Ez utóbbi ugyanis 
kötelező regisztrációt ír elő az egyházak tulajdonában lévő területekre és ingatlanok-
ra vonatkozóan. Amennyiben az adott egyház nem tudja megfelelőképpen igazolni, 
hogy az(ok) 1918 – azaz a független Montenegró államnak a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királyságba történt integrációja – előtt is a birtokában volt(ak), a tulajdonjog 
az államot illeti meg. A szerb álláspont szerint a törvény a szerb ortodox egyház 
montenegrói szárnyát érinti hátrányosan.

A bilaterális problémák hiányának köszönhetően Montenegrónak egyik uniós 
vagy tagjelölt állammal sincs olyan nézeteltérése, amely egy esetleges vétót vál-
tana ki az integrációs folyamat során. Ezt Matthew Palmer különleges megbízott 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/10/twelfth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level-brussels-10-december-2018/
https://balkaneu.com/montenegro-ready-to-open-chapter-8-the-final-chapter/
https://balkaneu.com/dukanovic-relations-with-serbia-are-not-as-good-as-they-used-to-be/
https://prishtinainsight.com/kosovo-montenegro-reach-annex-agreement-demarcation/
https://balkaninsight.com/2019/06/14/religious-freedom-law-triggers-church-row-in-montenegro/
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podgoricai látogatása is alátámasztja, aki az ország kapcsán egyetlen problémás 
külkapcsolati területet sem nevezett meg, és kijelentette, hogy Montenegróra, a 
térségbeli NATO-szövetségesre az USA partnerként tekint a regionális folyamatok 
kapcsán. A Podgoricával szemben felhozott uniós kritikák mindezekből követke-
zően a balkáni állam belpolitikai színteréről származnak: a politikai életet közel 
harminc éve meghatározó Milo Đukanović elnök és a Szocialisták Demokratikus 
Pártja (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore, DPS) kormányzását az ellenzék 
és az EU felől is jelentős bírálat éri.

AZ UNIÓS KRITIKÁK FORRÁSA

Az Európai Bizottság 2019-es országjelentése számos negatív véleményt fogal-
mazott meg az elmúlt évek montenegrói helyzetével kapcsolatban. A legtöbb 
észrevételt – Szerbiához hasonlóan – a 23. és a 24. fejezet kapcsán tették: a 

balkáni államnak további lépéseket kell tennie a jogállamisággal és az igazságszol-
gáltatással összefüggő kérdések tekintetében, valamint a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni harc területén is. A kritikai hangvételű dokumentum az ellenzékkel 
való együttműködés szükségességét (a politikai párbeszéd visszaállítását) és a par-
lamenti munka folytatását hangsúlyozta. Az ellenzéki pártok bojkottja és a 2019-es 
tüntetéshullám ugyanis rámutat azon rendszerszintű problémákra is, amelyeket az 
integrációs folyamat lassító tényezőiként tarthatunk számon.

A tüntetéseket az illegális pártfinanszírozással kapcsolatos ún. „Boríték” 
(Koverta) ügy váltotta ki. Egy, az év elején napvilágra került 2016-os felvételen az Atlas 
Group egykori vezetője, Duško Knežević látható, aki a feltételezések szerint éppen 
egy 100 ezer dollárt tartalmazó borítékot ad át az akkori podgoricai polgármester-
nek, Slavoljub Stijepovićnek kampánytámogatás céljából. Knežević – aki eddig a 
kormánypárt gazdasági elitjének a tagja volt – az elmondása szerint a DPS meg-
bízásából már több mint két évtizeden keresztül bonyolított le hasonló ügyleteket. 
A videofelvétel hatására szerveződött meg idén februárban az „Állj ellen!” (Odupri se) 
mozgalom, amelyhez az ellenzéki pártok mellett civil szervezetek, akadémikusok és 
újságírók is csatlakoztak. Fő törekvésük a kormány és Đukanović lemondatása és 
– több magas rangú bíróval és ügyésszel együtt – felelősségre vonása. Emellett 
olyan, az EU által is kiemelt témák is napirendre kerültek, mint a médiaszabadság 
kérdése, illetve a kormányhoz és a kormányközeli személyekhez kötődő korrupciós 
ügyek kivizsgálásának szükségessége.

A belpolitikai helyzet és a kritikák ellenére Đukanović megítélése a hazai 
színtéren nem egyértelműen rossz. Bár a politikust számos bírálat érte az általa 
fenntartott, a korrupciós botrányoktól egyáltalán nem mentes rendszer miatt, az 
ország gazdasági mutatói azonban az utóbbi években felfelé ívelnek, ő és pártja 
pedig elkötelezett az EU és a nyugati szövetségesek irányába. Tovább erősíti az 
elnök pozícióját, hogy a legjelentősebb ellenzéki tömörülés, a Demokratikus Front 
(Demokratski Front) szerb- és oroszbarát, valamint a szerb nacionalizmus fő 

https://www.total-montenegro-news.com/politics/5006-palmer-europe-integrating-balkans
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf
https://balkaninsight.com/2019/01/25/envelope-affair-raises-suspicion-over-montenegrin-party-funds-01-24-2019/
https://www.euronews.com/2019/02/24/thousands-march-in-montenegro-to-end-president-s-30-year-rule-in-third-protest-this-month
https://www.mina.news/english/djukanovic-most-popular-politician/
https://www.reuters.com/article/montenegro-imf-idUSL8N23Z2OY
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szószólója, továbbá az ország NATO-csatlakozását is ellenezték, és szkeptikusak az 
EU-val kapcsolatban is. Az Európai Unió szemszögéből így még mindig Đukanović 
és a DPS képviseli az uniós perspektívát Montenegróban. Az államfő pedig tovább-
ra is kulcsszereplője a montenegrói politikának: a 2018-as elnökválasztáson az 
ellenzék közös jelöltje, Mladen Bojanić a szerb- és oroszbarát szavazók mellett a 
kormánnyal elégedetlen szavazókat is képes volt megszólítani ugyan, de Đukanović 
a szavazatok abszolút többségével (53 százalékkal) győzedelmeskedett.

Az EU társadalmi támogatottsága – a szerb körülményekhez hasonlóan – Mon-
tenegróban is csökkenő tendenciát mutat. A De Facto ügynökség által 2018 végén 
készített felmérés szerint a lakosság 65 százaléka támogatja az uniós csatlakozást, 
a megkérdezettek 67 százalékának pozitív képe van az EU-ról (ez a vélemény a 
fiatalok körében megközelíti a 75 százalékot). Aggodalomra ad okot azonban, hogy 
a Centre for Democracy and Human Rights 2019. júliusi mérése alapján már csak a 
válaszadók 58 százaléka gondolta úgy, hogy hazájuknak EU-tagállammá kell válnia. 
Ez jelentős csökkenés a hat hónappal korábbi közvélemény-kutatás eredményé-
hez képest, ami a belpolitikai problémáknak és az EU részéről elmaradó konkrét 
lépéseknek tudható be. Đukanović pedig már figyelmeztette is az európai vezetőket 
arra, hogy késlekedésük a külső szereplők – Moszkva és Peking – befolyásának a 
növekedésével járhat.

EU-S PERSPEKTÍVA HIÁNYÁBAN
KELET FELÉ KACSINGATÁS

Szerbia és Montenegró esetében is tapasztalható a külső aktorok fokozatos 
térnyerése. Ez a folyamat – főleg politikai és gazdasági szempontból – alá-
áshatja az EU támogatottságát és a kormányoknak az uniós integráció iránti 

elköteleződését
Oroszország rendkívül népszerű Szerbiában és a montenegrói szerbek körében, 

aminek részben vallási, történelmi és kulturális okai vannak. Emellett továbbra is 
erős a szerb társadalomban az a sok tekintetben téves percepció is, amely szerint 
Moszkva a szerb nép védelmezője. A Koszovó el nem ismerése kapcsán nyújtott 
támogatása miatt pedig meghatározó tényezőként jelenik meg Belgrád külpoliti-
kájában. A montenegrói kormánnyal már kevésbé jók a Kreml politikai kapcsolatai, 
amihez a 2016-os puccskísérlet mellett az is hozzájárult, hogy (Szerbiával ellentét-
ben) Montenegró támogatta az országgal szembeni nyugati szankciók kivetését. 
Oroszország ennek ellenére továbbra is domináns szerepet tölt be az energiaszek-
torban, és így mindkét államot erős gazdasági szálak fűzik Moszkvához.

Újabban Peking térnyerése válthat ki aggodalmakat Brüsszelben. Az ázsiai ország 
az ún. Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative, BRI) által, elsősorban 
infrastrukturális, energetikai és acélipari projektek révén van jelen a Nyugat-Bal-
kánon. A kínai kölcsönökhöz kevesebb adminisztratív, ellenőrzési és utánkövetési 
kritérium kapcsolódik (miközben az uniós támogatásokhoz minden esetben jelentős 

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/fri-ready-political-alternative-in-montenegro-few-pros-many-cons/
https://balkaninsight.com/2018/04/15/montenegro-presidential-election-04-15-2018/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/12/24/montenegro-largest-support-eu-membership-five-years/
https://balkaneu.com/dukanovic-still-the-most-popular-politician-in-montenegro/
https://www.rferl.org/a/merkel-s-shakes-perceived-as-eu-tremors-in-the-balkans/30086781.html
https://balkaninsight.com/2018/03/14/serbs-trust-putin-most-among-world-leaders-survey-03-14-2018/
https://balkaninsight.com/2017/01/04/montenegro-2016-coup-drama-pushes-election-into-shade-12-29-2016-1/
https://balkaninsight.com/2015/08/14/montenegro-gets-revenge-for-sanctions-agains-russia-08-14-2015/
https://www.theglobalist.com/balkans-china-fdi-belt-and-road-eu/
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feltételrendszert kell teljesíteni), ráadásul a kölcsönmegállapodásokról és a bennük 
szereplő feltételekről rendkívül kevés tájékoztatást adnak az érintett kormányok, 
miközben sejthető, hogy a hitelek az államadósságuk rohamos növekedéséhez ve-
zethetnek. A Belgrád–Pristina-viszonylatban pedig nem hanyagolható el az a tény, 
hogy Kína (Oroszország mellett) szintén egy Koszovót el nem ismerő ENSZ BT-tag.

CSATLAKOZÁSI KILÁTÁSOK
AZ UNIÓS POLITIKA TÜKRÉBEN

Belgrád és Podgorica problémái mellett az uniós politika is gátolja az integrá-
ciós folyamatokat. A Juncker-bizottság alatt ugyanis láthatóan lelassultak a 
csatlakozási tárgyalások, ami mögött feltételezhetően az európai belpolitikai 

átrendeződések és az EU saját gondjai állnak. Angela Merkel német kancellár és 
Emmanuel Macron francia elnök is lassabban, megfontoltabban kíván haladni az 
EU bővítésében; Párizs először még egy lényeges belső reformot is végrehajtatna a 
nyugat-balkáni államok felvétele előtt. Az EU-n belüli növekvő bővítésellenes hangu-
lat következtében a tagsági perspektíva bizonytalanná válása jelentősen csökkenti 
a szerb és a montenegrói politikai vezetésnek a reformok iránti motivációját is.

Ezzel párhuzamosan az új intézményi struktúra és az Egyesült Királyság kilé-
pésének folyamata is megnehezíti a további integrációt. A májusi választások után 
felállt Európai Parlament még jobban fragmentált, mint az elődje, bár továbbra is 
a bővítéspárti pártcsaládok vannak többségben. Josep Borrell, a közös kül- és 
biztonságpolitikai főképviselő-jelölt személye például számos kérdést felvethet a 
Belgrád–Pristina-párbeszéd folytatása kapcsán. A brexit esetleges elhalasztása, 
illetve a brit kilépést követő új helyzet szintén hátráltathatja a bővítést: a nyugat-bal-
káni integráció nem lesz prioritás, London pedig továbbra is egyfajta kibúvóként fog 
szolgálni az EU számára. A Tanács döntéshozatalának reformjára vonatkozó terv 
értelmében a bővítéspolitika területén felmerült kérdésekben minősített többséggel 
hozhatnának döntést a tagállamok, s e lépéssel a bilaterális kérdések miatt álta-
lában magas vétókockázat csökkenthetővé válna – ám e javaslat a közeljövőben 
valószínűleg csak elképzelés marad.

https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-europe-montenegro-insi/chinese-highway-to-nowhere-haunts-montenegro-idUSKBN1K60QX
https://europeanwesternbalkans.com/2019/06/06/montenegro-stop-making-bad-commitments/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/06/03/will-serbia-montenegro-open-new-chapters-month/
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-pours-cold-water-balkans-eu-membership-enlargement/
https://balkaneu.com/montenegro-faces-challenges-after-ep-election/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/ditching-unanimity-is-key-to-make-enlargement-work/

