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7.3.2016 B8-0309/4 

Grozījums Nr.  4 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. pauž dziļas bažas par polarizēto politisko 

klimatu valstī un parlamenta darbības 

boikotēšanu no opozīcijas puses; mudina 

visus politiskos spēkus — gan valdībā, gan 

opozīcijā, iesaistīties noturīgā dialogā un 

konstruktīvi sadarboties Melnkalnes 

parlamentā; pieņem zināšanai neveiksmīgo 

balsojumu par neuzticības izteikšanu 

Melnkalnes parlamentā 2016. gada 

27. janvārī un tam sekojošo koalīcijas 

valdības pārkārtošanos; atgādina, ka 

dialogs un kompromiss veido pamatu 

jebkurā demokrātiskā lēmumu 

pieņemšanas procesā; uzskata, ka labi 

funkcionējošai demokrātijai ir būtiski 

svarīgi, lai jebkāda veida protesti noritētu 

miermīlīgi un atbilstīgi attiecīgajiem 

tiesību aktiem; sagaida, ka kompetentās 

iestādes rūpīgi un nevilcinoties izmeklēs 

visus vardarbības gadījumus, kuri notikuši 

protestu laikā, tostarp visus apgalvojumus 

par pārmērīga spēka lietošanu no dažu 

policijas darbinieku puses; ņem vērā, ka 

2015. gada decembrī ir pieņemti grozījumi 

likumā par publisku pulcēšanos; 

3. pauž dziļas bažas par polarizēto politisko 

klimatu valstī un parlamenta darbības 

boikotēšanu no opozīcijas puses; mudina 

visus politiskos spēkus — gan valdībā, gan 

opozīcijā, iesaistīties noturīgā dialogā un 

konstruktīvi sadarboties Melnkalnes 

parlamentā; pieņem zināšanai neveiksmīgo 

balsojumu par neuzticības izteikšanu 

Melnkalnes parlamentā 2016. gada 

27. janvārī un tam sekojošo parlamentāro 

dialogu par nosacījumu izveidošanu 

brīvām un godīgām vēlēšanām; atgādina, 

ka dialogs un kompromiss veido pamatu 

jebkurā demokrātiskā lēmumu 

pieņemšanas procesā; šajā sakarībā 

atzinīgi vērtē piedāvāto plānu politiskās 

krīzes pārvarēšanai; aicina visas 

opozīcijas partijas pārdomāt par 

uzaicinājumu nākt valdībā līdz vēlēšanām 

2016. gada oktobrī, lai nodrošinātu bez 

jebkādas turpmākas vilcināšanās, ka tiek 

garantēti nosacījumi brīvām un godīgām 

vēlēšanām, ieskaitot vēlēšanu likumu 

grozīšanas pabeigšanu un 

pārliecināšanos, ka nekādi publiskie 

līdzekļi netiek izmantoti partijas 

vajadzībām; uzskata, ka labi 

funkcionējošai demokrātijai ir būtiski 

svarīgi, lai jebkāda veida protesti noritētu 

miermīlīgi un atbilstīgi attiecīgajiem 

tiesību aktiem; sagaida, ka kompetentās 

iestādes rūpīgi un nevilcinoties izmeklēs 
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visus vardarbības gadījumus, kuri notikuši 

protestu laikā, tostarp visus apgalvojumus 

par pārmērīga spēka lietošanu no dažu 

policijas darbinieku puses; ņem vērā, ka 

2015. gada decembrī ir pieņemti grozījumi 

likumā par publisku pulcēšanos; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/5 

Grozījums Nr.  5 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. mudina veikt tālākus pasākumus, kas 

vērsti pret cilvēku tirdzniecību, papildinot 

attiecīgos juridiskos un institucionālos 

aspektos, tostarp — daudzpusējas 

koordinācijas grupas izveidošanu; aicina 

atbildīgās iestādes palielināt finanšu 

izmeklēšanu un līdzekļu izņemšanu un 

konfiskāciju skaitu, kā arī efektīvāk 

identificēt un aizsargāt cietušos un veikt 

lietās kriminālvajāšanu; atzinīgi vērtē 70 

apcietināšanas par cilvēku nelikumīgu 

pārvadāšanu uz Itāliju pēc izmeklēšanas, 

ko veica Melnkalnes iestādes; 

16. mudina veikt tālākus pasākumus, kas 

vērsti pret cilvēku tirdzniecību, papildinot 

attiecīgos juridiskos un institucionālos 

aspektos, tostarp — daudzpusējas 

koordinācijas grupas izveidošanu; aicina 

atbildīgās iestādes palielināt finanšu 

izmeklēšanu un līdzekļu izņemšanu un 

konfiskāciju skaitu, kā arī efektīvāk 

identificēt un aizsargāt cietušos un veikt 

lietās kriminālvajāšanu; 

Or. en 

 

 


