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Alteração  4 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0309/2016 

Charles Tannock 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo ao Montenegro 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a polarização do clima interno e com 

o boicote às atividades parlamentares por 

parte da oposição; exorta todas as forças 

políticas, tanto do governo como da 

oposição, a retomarem um diálogo 

sustentável e uma cooperação construtiva 

no Parlamento montenegrino; regista o 

fracasso da moção de censura de 27 de 

janeiro de 2016 no Parlamento 

montenegrino e a subsequente 

reorganização do governo de coligação; 

relembra que o diálogo e o compromisso 

são pedras angulares de qualquer processo 

de tomada de decisão democrático; 

considera essencial para o bom 

funcionamento da democracia que toda e 

qualquer forma de protesto seja conduzida 

de modo pacífico e em conformidade com 

a legislação aplicável; espera que as 

autoridades competentes investiguem com 

rigor e em tempo útil todos os incidentes 

de violência ocorridos durante as 

manifestações, incluindo alegações de uso 

excessivo da força por parte de alguns 

membros das forças policiais; regista as 

modificações à lei relativa às reuniões 

públicas, aprovadas em dezembro de 2015; 

3. Manifesta a sua profunda preocupação 

com a polarização do clima interno e com 

o boicote às atividades parlamentares por 

parte da oposição; exorta todas as forças 

políticas, tanto do governo como da 

oposição, a retomarem um diálogo 

sustentável e uma cooperação construtiva 

no Parlamento montenegrino; regista o 

fracasso da moção de censura de 27 de 

janeiro de 2016 no Parlamento 

montenegrino e o subsequente diálogo 

parlamentar sobre a criação de condições 

para a realização de eleições livres e 

justas; relembra que o diálogo e o 

compromisso são pedras angulares de 

qualquer processo de tomada de decisão 

democrático; congratula-se, a este 

respeito, com o plano para ultrapassar a 

crise política; exorta todos os partidos da 

oposição a analisarem o convite para 

integrar o Governo até às eleições de 

outubro de 2016, a fim de garantir, sem 

mais demora, as condições necessárias 

para a realização de eleições livres e 

justas, nomeadamente a conclusão da 

alteração das leis eleitorais e a garantia 

de que os partidos não tirem proveito de 

recursos públicos; considera essencial para 

o bom funcionamento da democracia que 

toda e qualquer forma de protesto seja 

conduzida de modo pacífico e em 

conformidade com a legislação aplicável; 
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espera que as autoridades competentes 

investiguem com rigor e em tempo útil 

todos os incidentes de violência ocorridos 

durante as manifestações, incluindo 

alegações de uso excessivo da força por 

parte de alguns membros das forças 

policiais; regista as modificações à lei 

relativa às reuniões públicas, aprovadas em 

dezembro de 2015; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/5 

Alteração  5 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B8-0309/2016 

Charles Tannock 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo ao Montenegro 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Incentiva a adoção de medidas 

adicionais contra o tráfico de seres 

humanos, a fim de complementar os 

aspetos jurídicos e institucionais 

relevantes, incluindo a criação de uma 

equipa de coordenação multidisciplinar; 

exorta as autoridades competentes a 

aumentarem o número de investigações 

financeiras e de apreensões e confiscos de 

bens, bem como a identificarem e a 

protegerem as vítimas de forma mais eficaz 

e a levarem os casos a julgamento; 

congratula-se com as 70 detenções por 

tráfico de seres humanos em direção da 

Itália, na sequência das investigações 

realizadas pelas autoridades 

montenegrinas; 

16. Incentiva a adoção de medidas 

adicionais contra o tráfico de seres 

humanos, a fim de complementar os 

aspetos jurídicos e institucionais 

relevantes, incluindo a criação de uma 

equipa de coordenação multidisciplinar; 

exorta as autoridades competentes a 

aumentarem o número de investigações 

financeiras e de apreensões e confiscos de 

bens, bem como a identificarem e a 

protegerem as vítimas de forma mais eficaz 

e a levarem os casos a julgamento; 

Or. en 

 

 


