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Persconferentie van Javier Solana en Milo Djukanovic bij de Raad van de Europese 

Unie (Brussel, mei 2006)

[Javier Solana] Het is mij een groot genoegen premier Milo Djukanovic van Montenegro, al jaren een goede 

vriend van mij, hier te mogen ontvangen, slechts enkele dagen na het referendum in zijn land. Graag wil ik 

namens de Europese Unie kort op dit referendum reageren. Om te beginnen heb ik de premier persoonlijk 

nog eens onze felicitaties aan het Montenegrijnse volk medegedeeld die ik kort na het referendum in het 

openbaar ook al had uitgesproken. Het referendum is eerlijk en open verlopen, met bovendien een hoge 

opkomst en een indrukwekkende uitslag. Voor ons kan er ook niet meer aan deze uitslag worden getornd. 

Volgens de internationale instellingen die toezicht hebben gehouden is het referendum open en eerlijk 

verlopen. Wij accepteren de uitslag dan ook en hopen dat de resterende geschilpuntjes zo snel mogelijk 

worden opgelost, zodat er eerst en vooral een begin kan worden gemaakt met de verzoening tussen  de 

verschillende Montenegrijnse bevolkingsgroepen en het land op constructieve wijze aan de betrekkingen 

met Belgrado kan gaan werken.

[Milo Djukanovic (simultaanvertaling)] Dames en heren, vandaag had ik de eer door de heer Solana te 

worden ontvangen, slechts enkele dagen na het referendum in Montenegro. Ik heb de heer Solana in grote 

lijnen over het verloop hiervan ingelicht. Net als ikzelf kijkt hij er met tevredenheid op terug. Beiden zijn we 

van mening dat er nu een nieuwe politieke realiteit is ontstaan die hopelijk een impuls zal geven aan de 

regionale stabiliteit en de aansluiting van de westelijke Balkan bij de Europese Unie. Deze boodschap wilde 

ik ook benadrukken in mijn ontmoeting met de hoge vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands en 

veiligheidsbeleid. Het is mijn stellige overtuiging dat de uitslag van het referendum niet alleen de 

binnenlandse stabiliteit van Montenegro goed zal doen, maar ook de stabiliteit in de regio zal verbeteren en 

de Europese ambities van de westelijke Balkan kracht bij zal zetten. Aangezien de heer Solana al behoorlijk 

uitgebreid op de inhoud van ons gesprek is ingegaan, beperk ik mij er verder toe zowel hem, ambassadeur 

Lajcak en hun medewerkers te danken voor hun waardevolle en actieve bijdrage aan het welslagen van het 

referendum in Montenegro. Ik kan u verzekeren dat Montenegro een forse stap op de weg naar een Europese 

toekomst heeft gezet.


