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7.3.2016 B8-0309/6 

Pakeitimas 6 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. ragina vykdyti daugiau parlamentinės 

stojimo proceso kontrolės; teigiamai 

vertina tai, kad priimtas 2015 m. 

parlamentinės priežiūros stiprinimo 

veiksmų planas, tačiau pabrėžia, kad būtina 

stiprinti Juodkalnijos parlamento 

pajėgumus ir gerinti jo galimybes gauti su 

stojimu susijusios informacijos; palankiai 

vertina tai, kad neseniai priimtas etikos 

kodeksas, ir ragina imtis tolesnių 

priemonių siekiant didinti visuomenės 

pasitikėjimą Juodkalnijos parlamentu; 

2. ragina vykdyti daugiau parlamentinės 

stojimo proceso kontrolės; teigiamai 

vertina tai, kad priimtas 2015 m. 

parlamentinės priežiūros stiprinimo 

veiksmų planas, tačiau pabrėžia, kad būtina 

stiprinti Juodkalnijos parlamento 

pajėgumus ir gerinti jo galimybes gauti su 

stojimu susijusios informacijos; palankiai 

vertina tai, kad neseniai priimtas etikos 

kodeksas, ir ragina imtis tolesnių 

priemonių siekiant didinti visuomenės 

pasitikėjimą Juodkalnijos parlamentu, pvz., 

ragina vyriausybę sistemingai ir tinkamai 

imtis tolesnių veiksmų pagal parlamento 

patvirtintas rekomendacijas; šiuo požiūriu 

apgailestauja dėl to, kad vyriausybė 

neįgyvendino Juodkalnijos parlamento 

išvadų, susijusių su nepriklausomu 

gamyklos KAP išlaidų auditu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Pakeitimas 7 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE 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 
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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; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Pakeitimas 8 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. yra susirūpinęs dėl to, kaip su 

specializuotais Juodkalnijos parlamento 

komitetais elgiasi vyriausybės institucijos; 

apgailestauja dėl to, kad įrašų darymo 

arba Telekomo istorijoje viešosios 

institucijos apribojo Parlamento narių 

galimybes gauti informaciją, o tai labai 

trukdo vykdyti parlamentinę kontrolę ir 

aiškintis faktus; yra susirūpinęs dėl to, ar 

tinkamai veikia Kovos su korupcija 

komitetas, ir pataria Juodkalnijos 

parlamentui pakeisti jo darbo tvarkos 

taisykles taip, kad valdančioji partija 

narių dauguma negalėtų blokuoti šio 

svarbaus komiteto darbo; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Pakeitimas 9 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina vyriausybę prieš bet kokius 

naujus rinkimus visapusiškai įgyvendinti 

naujus rinkimų teisės aktus ir toliau 

stiprinti Valstybinę rinkimų komisiją, kuri 

turi veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus; 

dar kartą primygtinai tvirtina, kad būtina 

vykdyti tinkamą politinę vadinamosios 

garso įrašų istorijos stebėseną, nors ir 

pripažįsta, kad padaryta pažanga vykdant 

tolesnius teisminius veiksmus; 

4. ragina vyriausybę prieš bet kokius 

naujus rinkimus visapusiškai įgyvendinti 

naujus rinkimų teisės aktus ir toliau 

stiprinti Valstybinę rinkimų komisiją, kuri 

turi veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus; 

dar kartą primygtinai tvirtina, kad būtina 

vykdyti tinkamą politinę vadinamosios 

garso įrašų istorijos stebėseną, nors ir 

pripažįsta, kad padaryta pažanga vykdant 

tolesnius teisminius veiksmus, ir ragina 

pradėti tyrimus ir baudžiamąjį 

persekiojimą susijusiose aukšto lygio 

bylose, įskaitant su banku „Prva Banka“ 

susijusias tariamo pinigų plovimo bylas; 

reiškia susirūpinimą dėl vykdomų tyrimų 

vilkinimo ir blokavimo, pvz., Telekomo ir 

KAP atvejais, ir ragina greitai užbaigti 

šiuos tyrimus; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Pakeitimas 10 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  32a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

daugelis iš maždaug 80 hidroelektrinių 

projektų planuojami nesilaikant 

biologinės įvairovės apsaugos nuostatų 

arba neatsižvelgiant į šių projektų galimą 

neigiamą poveikį saugomoms 

teritorijoms; ragina vadovautis strateginio 

planavimo požiūriu pagal Tarptautinės 

Dunojaus apsaugos komisijos tvaraus 

hidroenergijos plėtojimo pagrindinius 

principus, nustatytus Konvencijoje dėl 

Dunojaus apsaugos, kurią pasirašė 

Juodkalnija; primygtinai ragina 

Juodkalnijos vyriausybę tobulinti mažų 

hidroelektrinių projektų (iki 10 MW) 

registraciją atliekant išsamius mokslinius 

biologinės įvairovės tyrimus ir sustabdyti 

visus atitinkamus projektus, kol bus baigti 

biologinės įvairovės tyrimai; pabrėžia, kad 

reikia atsisakyti didelio masto 

hidroelektrinių projektų Moračos upėje, 

nes jie turi didelį neigiamą poveikį 

Škoderio ežerui ir Taros upei, 

saugomiems pagal tarptautinius ir 

nacionalinius teisės aktus; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Pakeitimas 11 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

Juodkalnijos 2015 m. ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. palankiai vertina NATO sprendimą 

pakviesti Juodkalniją prisijungti prie 

aljanso ir ragina greitai ir veiksmingai 

vykdyti stojimo derybų procesą; 

atsižvelgdamas į tai, ragina tęsti saugumo 

sektoriaus reformą; teigiamai vertina 

Juodkalnijos dalyvavimą ES 

vadovaujamose BSGP misijose; 

34. atkreipia dėmesį į NATO sprendimą 

pakviesti Juodkalniją prisijungti prie 

aljanso ir laikosi nuomonės, kad būtų 

galima surengti nacionalinį referendumą; 

atsižvelgdamas į tai, ragina tęsti saugumo 

sektoriaus reformą; teigiamai vertina 

Juodkalnijos dalyvavimą ES 

vadovaujamose BSGP misijose; 

Or. en 

 

 


