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7.3.2016 B8-0309/1 

Pozměňovací návrh  4 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. je hluboce znepokojen vyhraněnou 

vnitrostátní situací a bojkotem parlamentní 

činnosti částí opozice; naléhavě vyzývá 

všechny politické síly, a to vládní i 

opoziční, aby obnovily udržitelný dialog a 

konstruktivní spolupráci v rámci 

černohorského parlamentu; bere na vědomí 

neúspěšné hlasování o nedůvěře, které 

v černohorském parlamentu proběhlo dne 

27. ledna 2016, a následné přeskupení 

koaliční vlády; připomíná, že dialog a 

kompromisní řešení jsou základem 

každého demokratického rozhodování; 

domnívá se, že pro dobře fungující 

demokracii je nezbytné, aby každá forma 

protestu byla vedena pokojně a v souladu s 

příslušnými právními předpisy; očekává, že 

příslušné orgány důkladně a pohotově 

prošetří všechny násilné incidenty, k nimž 

během protestů došlo, včetně všech tvrzení 

o nepřiměřeném použití síly některými 

příslušníky policie; bere na vědomí 

novelizaci zákona o veřejném 

shromažďování, která byla provedena v 

prosinci 2015; 

3. je hluboce znepokojen vyhraněnou 

vnitrostátní situací a bojkotem parlamentní 

činnosti částí opozice; naléhavě vyzývá 

všechny politické síly, a to vládní i 

opoziční, aby obnovily udržitelný dialog a 

konstruktivní spolupráci v rámci 

černohorského parlamentu; bere na vědomí 

neúspěšné hlasování o nedůvěře, které 

v černohorském parlamentu proběhlo dne 

27. ledna 2016, a následný parlamentní 

dialog o vytvoření podmínek pro svobodné 

a spravedlivé volby; připomíná, že dialog a 

kompromisní řešení jsou základem 

každého demokratického rozhodování; vítá 

v této souvislosti představený plán, jak 

překonat politickou krizi; vyzývá všechny 

opoziční strany, aby zvážily pozvání do 

vlády, kde by setrvaly až do konání voleb 

v říjnu 2016, s cílem zajistit bez jakýchkoli 

dalších prodlev, aby byly zaručeny 

podmínky pro svobodné a spravedlivé 

volby, včetně dokončení změny volebních 

zákonů a zajištění toho, aby žádné veřejné 

prostředky nebyly použity pro účely 

politických stran; domnívá se, že pro 

dobře fungující demokracii je nezbytné, 

aby každá forma protestu byla vedena 

pokojně a v souladu s příslušnými 

právními předpisy; očekává, že příslušné 

orgány důkladně a pohotově prošetří 

všechny násilné incidenty, k nimž během 

protestů došlo, včetně všech tvrzení o 
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nepřiměřeném použití síly některými 

příslušníky policie; bere na vědomí 

novelizaci zákona o veřejném 

shromažďování, která byla provedena 

v prosinci 2015; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/2 

Pozměňovací návrh  5 

Charles Tannock 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vybízí k přijetí dalších opatření, která 

by potírala obchodování s lidmi a doplnila 

by příslušné právní a institucionální 

aspekty včetně zřízení víceoborové 

koordinační skupiny; vyzývá příslušné 

orgány, aby zvýšily počet finančních 

šetření i případů zadržení a zabavení 

majetku a účinněji zjišťovaly a chránily 

oběti a stíhaly jednotlivé případy; vítá 

skutečnost, že na základě vyšetřování 

černohorských orgánů došlo k zatčení 70 

osob v souvislosti s obchodováním s lidmi, 

jehož oběti směřovaly do Itálie; 

16. vybízí k přijetí dalších opatření, která 

by potírala obchodování s lidmi a doplnila 

by příslušné právní a institucionální 

aspekty včetně zřízení víceoborové 

koordinační skupiny; vyzývá příslušné 

orgány, aby zvýšily počet finančních 

šetření i případů zadržení a zabavení 

majetku a účinněji zjišťovaly a chránily 

oběti a stíhaly jednotlivé případy; 

Or. en 

 

 


