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7.3.2016 B8-0309/6 

Muudatusettepanek  6 

Ulrike Lunacek 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0309/2016 

Charles Tannock 

väliskomisjoni nimel 

Montenegro 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. nõuab tungivalt tugevamat 

parlamentaarset kontrolli ühinemisprotsessi 

üle; väljendab heameelt parlamentaarse 

järelevalve tugevdamise 2015. aasta 

tegevuskava vastuvõtmise üle, kuid 

rõhutab vajadust suurendada Montenegro 

parlamendi suutlikkust ja parandada tema 

juurdepääsu ühinemisega seotud teabele; 

väljendab heameelt hiljuti vastu võetud 

eetikakoodeksi üle ja nõuab täiendavaid 

meetmeid, et suurendada avalikkuse 

usaldust Montenegro parlamendi vastu; 

2. nõuab tungivalt tugevamat 

parlamentaarset kontrolli ühinemisprotsessi 

üle; väljendab heameelt parlamentaarse 

järelevalve tugevdamise 2015. aasta 

tegevuskava vastuvõtmise üle, kuid 

rõhutab vajadust suurendada Montenegro 

parlamendi suutlikkust ja parandada tema 

juurdepääsu ühinemisega seotud teabele; 

väljendab heameelt hiljuti vastu võetud 

eetikakoodeksi üle ja nõuab täiendavaid 

meetmeid, et suurendada avalikkuse 

usaldust parlamendi vastu, näiteks 

valitsuse süstemaatilisi ja nõuetekohaseid 

järelmeetmeid parlamendis vastuvõetud 

soovituste suhtes; taunib sellega seoses 

asjaolu, et valitsus ei ole viinud ellu 
parlamendi järeldusi ettevõtte Kombinat 

Aluminijuma Podgorica (KAP) kulude 

sõltumatu auditi suhtes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0309/2016 

Charles Tannock 

väliskomisjoni nimel 

Montenegro 2015. aasta aruanne 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

korraldamise tingimuste 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 
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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; 

Or. en 



 

AM\1088832ET.doc  PE579.735v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 B8-0309/8 

Muudatusettepanek  8 

Ulrike Lunacek 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0309/2016 

Charles Tannock 

väliskomisjoni nimel 

Montenegro 2015. aasta aruanne 
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Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. väljendab muret selle pärast, kuidas 

valitsusasutused kohtlevad Montenegro 

parlamendi valdkondlikke komisjone; 

peab kahetsusväärseks, et avaliku sektori 

asutused on piiranud seoses helisalvestiste 

ja Telekomi skandaaliga 

parlamendiliikmete juurdepääsu teabele, 

mis kahjustab tõsiselt parlamentaarset 

kontrolli ja asjaolude selgitamist; 

väljendab muret korruptsioonivastase 

komitee asjakohase toimimise pärast ja 

soovitab Montenegro parlamendil muuta 

oma kodukorda nii, et valitsev erakond ei 

saaks liikmete enamust kasutades 

blokeerida selle olulise komitee tööd; 

Or. en 
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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. palub valitsusel enne mis tahes uusi 

valimisi täielikult rakendada uus 

valimisseadus ja täiendavalt tugevdada 

riiklikku valimiskomisjoni, mis peab oma 

mandaati tõhusamalt täitma; rõhutab veel 

kord, et on vaja asjakohaseid poliitilisi 

järelmeetmeid nn helisalvestiste 

skandaalile, tunnistades samal ajal 

kohtulike järelmeetmetega seotud 

edasiminekut; 

4. palub valitsusel enne mis tahes uusi 

valimisi täielikult rakendada uus 

valimisseadus ja täiendavalt tugevdada 

riiklikku valimiskomisjoni, mis peab oma 

mandaati tõhusamalt täitma; rõhutab veel 

kord, et on vaja asjakohaseid poliitilisi 

järelmeetmeid nn helisalvestiste 

skandaalile, tunnistades samal ajal 

kohtulike järelmeetmetega seotud 

edasiminekut, ning nõuab sellega seotud 

kõrgetasemeliste juhtumite, sealhulgas 

panka Prva Banka puudutava väidetava 

rahapesujuhtumi uurimist ja süüdistuste 

esitamist; väljendab muret selliste 

juhtumite nagu Telekom ja KAP 

pooleliolevate uurimistega venitamise ja 

nende tõkestamise pärast ning nõuab 

nende pooleliolevate uurimiste kiiret 

lõpuleviimist; 

Or. en 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0309/2016 

Charles Tannock 

väliskomisjoni nimel 
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Punkt 32 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  32 a. väljendab muret asjaolu pärast, et 

paljusid umbes 80 hüdroelektrijaama 

projektidest kavandatakse, ilma et peetaks 

kinni bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise 

nõudest või võetaks arvesse jaamade 

võimalikku negatiivset mõju 

kaitsealadele; nõuab strateegilise 

planeerimise lähenemisviisi 

kasutuselevõtmist kooskõlas hüdroenergia 

säästva arendamise juhtpõhimõtetega, 

mille on kehtestanud Doonau jõe kaitse 

rahvusvaheline komisjon ja mis on 

sätestatud Doonau kaitse konventsioonis, 

millega Montenegro on ühinenud; nõuab 

tungivalt, et Montenegro valitsus 

täiendaks väikeste, kuni 10 MW suuruste 

hüdroenergia projektide registrit 

põhjaliku teadusliku uuringuga 

bioloogilise mitmekesisuse kohta ja 

peataks kõik asjaomased projektid kuni 

sellise uuringu lõpuleviimiseni; rõhutab 

vajadust katkestada ulatuslikud Morača 

jõe hüdroenergiaprojektid, sest need 

kahjustavad tõsiselt Skadari järve ja Tara 

jõge, mida kaitsevad rahvusvahelised ja 

riiklikud õigusaktid; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. väljendab heameelt NATO otsuse üle 

esitada Montenegrole alliansiga ühinemise 

kutse ning soovitab kiireid ja tõhusaid 

ühinemisläbirääkimisi; sellega seoses 

õhutab jätkama julgeolekusektori 

reformimist; tervitab Montenegro osalemist 

ELi juhitud ÜJKP missioonidel; 

34. võtab teadmiseks NATO otsuse esitada 

Montenegrole alliansiga ühinemise kutse 

ning peab rahvahääletuse korraldamist 

üheks võimaluseks; sellega seoses õhutab 

jätkama julgeolekusektori reformimist; 

tervitab Montenegro osalemist ELi juhitud 

ÜJKP missioonidel; 

Or. en 

 

 


