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7.3.2016 B8-0309/4 

Pakeitimas 4 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. labai susirūpinęs dėl didelės priešpriešos 

šalyje ir dėl to, kad dalis opozicijos 

boikotuoja parlamentinę veiklą; 

primygtinai ragina visas tiek vyriausybei, 

tiek opozicijai atstovaujančias politines 

jėgas atnaujinti Juodkalnijos parlamente 

tvarų dialogą ir konstruktyvų 

bendradarbiavimą; atkreipia dėmesį į tai, 

kad 2016 m. sausio 27 d. Juodkalnijos 

parlamente balsuojant dėl nepasitikėjimo 

koalicine vyriausybe ir dėl jos sudarymo iš 

naujo nepasitikėjimo votumas atmestas; 

primena, kad bet kokio demokratinio 

sprendimų priėmimo proceso pagrindai yra 

dialogas ir kompromisas; mano, kad gerai 

veikiančioje demokratijoje itin svarbu, jog 

bet kokie protestai vyktų taikiai ir pagal 

atitinkamus teisės aktus; tikisi, kad 

kompetentingos valdžios institucijos 

nuodugniai ir laiku ištirs visus per 

protestus įvykusio smurto atvejus, įskaitant 

bet kokius įtarimus dėl to, kad kai kurie 

policijos nariai panaudojo pernelyg didelę 

jėgą; atkreipia dėmesį į 2015 m. gruodžio 

mėn. priimtus Viešųjų susirinkimų 

įstatymo pakeitimus; 

3. labai susirūpinęs dėl didelės priešpriešos 

šalyje ir dėl to, kad dalis opozicijos 

boikotuoja parlamentinę veiklą; 

primygtinai ragina visas tiek vyriausybei, 

tiek opozicijai atstovaujančias politines 

jėgas atnaujinti Juodkalnijos parlamente 

tvarų dialogą ir konstruktyvų 

bendradarbiavimą; atkreipia dėmesį į 2016 

m. sausio 27 d. Juodkalnijos parlamente 

balsuojant atmestą nepasitikėjimo votumą 

ir į tolesnį parlamentinį dialogą dėl laisvų 

ir sąžiningų rinkimų sąlygų sukūrimo; 

primena, kad bet kokio demokratinio 

sprendimų priėmimo proceso pagrindai yra 

dialogas ir kompromisas; šiuo požiūriu 

teigiamai vertina pateiktą planą, skirtą 

politinei krizei įveikti; ragina visas 

opozicijos partijas apsvarstyti kvietimą 

prisijungti prie vyriausybės iki 2016 m. 

spalio mėn. vyksiančių rinkimų siekiant 

nedelsiant užtikrinti, kad būtų 

garantuotos laisvų ir sąžiningų rinkimų 

sąlygos, be kita ko, užbaigiant rinkimų 

įstatymų pakeitimą ir užtikrinant, kad 

jokie viešieji ištekliai nebūtų naudojami 

partijos tikslais; mano, kad gerai 

veikiančioje demokratijoje itin svarbu, jog 

bet kokie protestai vyktų taikiai ir pagal 

atitinkamus teisės aktus; tikisi, kad 

kompetentingos valdžios institucijos 

nuodugniai ir laiku ištirs visus per 

protestus įvykusio smurto atvejus, įskaitant 
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bet kokius įtarimus dėl to, kad kai kurie 

policijos nariai panaudojo pernelyg didelę 

jėgą; atkreipia dėmesį į 2015 m. gruodžio 

mėn. priimtus Viešųjų susirinkimų 

įstatymo pakeitimus; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/5 

Pakeitimas 5 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina imtis papildomų priemonių 

kovojant su prekyba žmonėmis siekiant 

papildyti atitinkamus teisinius ir 

institucinius klausimus, be kita ko, įkuriant 

tarpdisciplininę koordinavimo grupę; 

ragina kompetentingas valdžios institucijas 

vykdyti daugiau finansinių nusikalstamų 

veikų tyrimų, dažniau areštuoti ir 

konfiskuoti turtą, veiksmingiau nustatyti ir 

apsaugoti aukas ir nagrinėti bylas; 

palankiai vertina tai, kad, Juodkalnijos 

institucijoms atlikus tyrimus, įvykdyta 70 

suėmimų už prekybą žmonėmis Italijoje; 

16. ragina imtis papildomų priemonių 

kovojant su prekyba žmonėmis siekiant 

papildyti atitinkamus teisinius ir 

institucinius klausimus, be kita ko, įkuriant 

tarpdisciplininę koordinavimo grupę; 

ragina kompetentingas valdžios institucijas 

vykdyti daugiau finansinių nusikalstamų 

veikų tyrimų, dažniau areštuoti ir 

konfiskuoti turtą, veiksmingiau nustatyti ir 

apsaugoti aukas ir nagrinėti bylas; 

Or. en 

 

 


