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Az EU rendszeresen szervez választási megfigyelő missziókat a fejlődő országokban, így támogatva a
demokratikus átmenetet. A nemzetközi megfigyelők jelenléte egyszerre biztosítja a választások
integritását és növeli a helyiek demokráciába vetett bizalmát. Az Európai Unió választási megfigyelő
missziói nem csupán a választás napján tartott megfigyelésből állnak, hanem anyagi hozzájárulást és
szakértői támogatást is biztosítanak a választások demokratikus lebonyolításához.
A montenegrói elnökválasztást megfigyelő EU Missziót Fabio Massimo Castaldo, az EFDD frakció olasz
képviselője vezette. Meszerics Tamás négy további európai parlamenti képviselővel közösen vett részt
a választások megfigyelésében, amely az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel
együttműködve zajlott. A választások napján Tamás a fővárosban, Podgoricában felügyelte a
választások fair lebonyolítását.
A nemzetközi megfigyelők az alapvető szabadságjogok teljesülésének szempontjából kielégítőnek
találták az április 15-i elnökválasztást. A megfigyelők beszámolójukban kiemelték, hogy ugyan az
elnökjelöltek szabadon kampányolhattak, a kormánypárt jelöltje mégis előnyösebb helyzetből indult. A
közmédia jól szerepelt: az ellenzéki jelöltek is lehetőséget kaptak progjamjaik bemutatására,
interjúkon és tv-vitákon vettek részt.
Azonban a viták jelentőségét nagyban csökkentette a hivatalban lévő elnök részvételének hiánya. A
kampány-finanszírozás alulszabályozottsága miatt a több anyagi erőforrással rendelkező jelöltek
sikeresebben tudtak kampányolni. Több mint ezer panasz érkezett választási csalásokról, több
választókerületből jelentették, hogy a kormánypárt jelöltje nyomást gyakorolt a választókra. A
panaszok között szerepelt az aláírások hamisítása és az állami támogatásokkal való visszaélés is.
A megfigyelők a problémák mellett kiemelték a választások békés és rendezett lebonyolítását. Az EU
Misszió tagjai üdvözölték a választási törvény legutóbbi módosításait, melynek során a montegerói
döntéshozók figyelembe vették a Velencei Bizottság és a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok
irodájának ajánlásait.
Az EU Missziójának megfigyelői alapvetően pozitívan értékelték az elnökválasztást, bár Fabio Massimo
Castaldo, a Misszió vezetője felhívta a figyelmet a további választási reformok szükségességére.

Nyilatkozatában megjegyezte, hogy Montenegró politikusainak együtt kell működniük a további
reformok elfogadásában, amely fontos lépés lesz a EU-tagság felé vezető úton.

