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3. on sügavalt mures asjaolu pärast, et 

poliitiline õhkkond riigis on polariseerunud 

ja osa opositsioonist boikotib 

parlamenditööd; nõuab tungivalt, et kõik 

poliitilised jõud nii valitsuses kui ka 

opositsioonis alustaksid Montenegro 

parlamendis taas jätkusuutlikku dialoogi ja 

konstruktiivset koostööd; võtab teadmiseks 

umbusaldushääletuse läbikukkumise 

Montenegro parlamendis 27. jaanuaril 

2016 ja sellele järgnenud 

ümberkorraldused koalitsioonivalitsuses; 

tuletab meelde, et mis tahes demokraatliku 

otsustusprotsessi nurgakivideks on dialoog 

ja kompromissid; peab hästi toimiva 

demokraatia seisukohalt ülioluliseks, et 

kõik meeleavaldused korraldataks 

rahumeelselt ja kooskõlas asjaomaste 

seadustega; ootab, et pädevad asutused 

uuriksid põhjalikult ja õigel ajal kõiki 

meeleavalduste ajal aset leidnud 

vägivallajuhtumeid, sealhulgas kõiki 

süüdistusi mõningate politseiametnike 

liigse jõukasutuse kohta; võtab teadmiseks, 

et 2015. aasta detsembris võeti vastu 

avalike kogunemiste seaduse muudatused; 

3. on sügavalt mures asjaolu pärast, et 

poliitiline õhkkond riigis on polariseerunud 

ja osa opositsioonist boikotib 

parlamenditööd; nõuab tungivalt, et kõik 

poliitilised jõud nii valitsuses kui ka 

opositsioonis alustaksid Montenegro 

parlamendis taas jätkusuutlikku dialoogi ja 

konstruktiivset koostööd; võtab teadmiseks 

umbusaldushääletuse läbikukkumise 

Montenegro parlamendis 27. jaanuaril 

2016 ja sellele järgnenud parlamentaarse 

dialoogi vabade ja õiglaste valimiste 

korraldamiseks tingimuste loomise üle; 

tuletab meelde, et mis tahes demokraatliku 

otsustusprotsessi nurgakivideks on dialoog 

ja kompromissid; tunneb sellega seoses 

heameelt esitatud poliitilisest kriisist 

väljumise kava üle; kutsub kõiki 

opositsioonierakondi üles kaaluma kutset 

tulla kuni 2016. aasta oktoobris toimuvate 

valimisteni valitsusse, et tagada ilma 

edasiste viivitusteta õiglaste ja vabade 

valimiste jaoks tingimuste kindlustamine, 

mis hõlmaks valimisseaduste muutmise 

lõpuleviimist ja selle tagamist, et avaliku 

sektori vahendeid ei kasutata erakondlikel 

eesmärkidel; peab hästi toimiva 

demokraatia seisukohalt ülioluliseks, et 

kõik meeleavaldused korraldataks 

rahumeelselt ja kooskõlas asjaomaste 

seadustega; ootab, et pädevad asutused 

uuriksid põhjalikult ja õigel ajal kõiki 
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meeleavalduste ajal aset leidnud 

vägivallajuhtumeid, sealhulgas kõiki 

süüdistusi mõningate politseiametnike 

liigse jõukasutuse kohta; võtab teadmiseks, 

et 2015. aasta detsembris võeti vastu 

avalike kogunemiste seaduse muudatused; 

Or. en 
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16. ergutab võtma täiendavaid meetmeid 

inimkaubanduse vastu, et täiendada 

asjaomaseid õiguslikke ja institutsioonilisi 

aspekte, näiteks looma 

valdkondadevahelist koordineerimisrühma; 

palub pädevatel asutustel suurendada 

finantsuurimiste ning varade arestimiste ja 

konfiskeerimiste hulka ning tuvastada ja 

kaitsta tõhusamalt ohvreid ning menetleda 

kohtuasju; kiidab heaks, et tänu 

Montenegro ametiasutuste uurimisele 

vahistati inimkaubanduse ohvrite 

ebaseadusliku Itaaliasse toimetamise eest 

70 isikut; 

16. ergutab võtma täiendavaid meetmeid 

inimkaubanduse vastu, et täiendada 

asjaomaseid õiguslikke ja institutsioonilisi 

aspekte, näiteks looma 

valdkondadevahelist koordineerimisrühma; 

palub pädevatel asutustel suurendada 

finantsuurimiste ning varade arestimiste ja 

konfiskeerimiste hulka ning tuvastada ja 

kaitsta tõhusamalt ohvreid ning menetleda 

kohtuasju; 

Or. en 

 

 


