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7.3.2016 B8-0309/6 

Grozījums Nr.  6 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. mudina īstenot lielāku parlamentāro 

uzraudzību pār pievienošanās procesu; 

atzinīgi vērtē rīcības plāna 2015. gadam 

pieņemšanu nolūkā stiprināt parlamentāro 

uzraudzību, bet uzsver nepieciešamību 

stiprināt Melnkalnes parlamenta spējas un 

uzlabot tā piekļuvi ar pievienošanos 

saistītai informācijai; atzinīgi vērtē nesen 

pieņemto ētikas kodeksu un aicina veikt 

papildu pasākumus, lai uzlabotu 

sabiedrības uzticēšanos Melnkalnes 

parlamentam; 

2. mudina īstenot lielāku parlamentāro 

uzraudzību pār pievienošanās procesu; 

atzinīgi vērtē rīcības plāna 2015. gadam 

pieņemšanu nolūkā stiprināt parlamentāro 

uzraudzību, bet uzsver nepieciešamību 

stiprināt Melnkalnes parlamenta spējas un 

uzlabot tā piekļuvi ar pievienošanos 

saistītai informācijai; atzinīgi vērtē nesen 

pieņemto ētikas kodeksu un aicina veikt 

papildu pasākumus, lai uzlabotu 

sabiedrības uzticēšanos Melnkalnes 

parlamentam, piemēram, sistemātiskas un 

pienācīgas turpmākās darbības no 

valdības puses saistībā ar ieteikumiem, ko 

pieņēmis parlaments; šajā sakarībā pauž 

nožēlu par to, ka valdība nav īstenojusi 

Melnkalnes parlamenta secinājumus 

saistībā ar neatkarīgo auditu attiecībā uz 

KAP izdevumiem; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Grozījums Nr.  7 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE 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 
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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; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Grozījums Nr.  8 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a pauž bažas par to, kā pret Melnkalnes 

parlamenta specializētajām komitejām 

izturas valdības iestādes; pauž nožēlu, ka 

lietā par ierakstiem vai „Telekom” valsts 

iestādes ir ierobežojušas parlamenta 

deputātiem piekļuvi informācijai un tas 

nopietni kavē parlamentāro kontroli un 

faktu noskaidrošanu; pauž bažas par 

korupcijas apkarošanas komitejas pareizu 

darbību un iesaka Melnkalnes 

parlamentam grozīt reglamentu tā, lai 

valdošā partija nevarētu bloķēt šīs 

svarīgās komitejas darbu, izmantojot 

deputātu vairākumu; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Grozījums Nr.  9 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina valdību pilnībā īstenot jaunos 

vēlēšanu tiesību aktus pirms jebkurām 

jaunām vēlēšanām un vēl vairāk nostiprināt 

valsts vēlēšanu komisiju, kam ir 

nepieciešams efektīvi pildīt savas 

pilnvaras; atkārtoti mudina veikt atbilstošas 

politiskas turpmākās darbības attiecībā uz 

„audio ierakstīšanas lietu”, vienlaikus 

atzīstot gūto progresu tiesu iestāžu 

turpmākajos pasākumos; 

4. aicina valdību pilnībā īstenot jaunos 

vēlēšanu tiesību aktus pirms jebkurām 

jaunām vēlēšanām un vēl vairāk nostiprināt 

valsts vēlēšanu komisiju, kam ir 

nepieciešams efektīvi pildīt savas 

pilnvaras; atkārtoti mudina veikt atbilstošas 

politiskas turpmākās darbības attiecībā uz 

„audio ierakstīšanas lietu”, vienlaikus 

atzīstot gūto progresu tiesu iestāžu 

turpmākajos pasākumos, un prasa 

ierosināt izmeklēšanu un tiesvedību par 

saistītām augsta līmeņa lietām, tostarp 

iespējamiem nelikumīgu līdzekļu 

legalizācijas gadījumiem, kuros iejaukta 

Prva Banka; pauž bažas par kavēšanos un 

bloķēšanu attiecībā uz notiekošo 

izmeklēšanu, piemēram, Telekom un KAP 

lietās, un aicina ātri pabeigt šīs 

izmeklēšanas; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Grozījums Nr.  10 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

32.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  32.a pauž bažas par to, ka daudzas no 

aptuveni 80 hidroelektrostacijām tiek 

būvētas, neievērojot bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību vai neņemot 

vērā šo hidroelektrostaciju iespējamo 

nelabvēlīgo ietekmi uz aizsargājamām 

teritorijām; aicina īstenot stratēģiskās 

plānošanas pieeju saskaņā ar 

Starptautiskās Donavas upes aizsardzības 

komisijas, kas izveidota atbilstoši Donavas 

upes aizsardzības konvencijai, kuru 

Melnkalne ir parakstījusi, ilgtspējīgas 

hidroenerģētikas attīstības 

pamatprincipiem; mudina Melnkalnes 

valdību uzlabot mazo hidroelektrostaciju 

projektu līdz 10 MW reģistrāciju, 

izmantojot sīki izstrādātu zinātnisku 

bioloģiskās daudzveidības izpēti, un 

apturēt visus attiecīgos projektus, līdz būs 

pabeigta bioloģiskās daudzveidības izpēte; 

uzsver nepieciešamību atteikties no plaša 

mēroga hidroenerģijas projektiem uz 

Moračas upes, jo tiem ir būtiska 

nelabvēlīga ietekme uz Skadaras ezeru un 

Taras upi, kas ir aizsargāti saskaņā ar 

starptautiskiem un valsts tiesību aktiem; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Grozījums Nr.  11 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0309/2016 

Charles Tannock 

Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Melnkalni 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atzinīgi vērtē NATO lēmumu aicināt 

Melnkalni pievienoties aliansei un mudina 

piemērot ātru un efektīvu pievienošanās 

sarunu procesu; šajā sakarībā mudina 

turpināt drošības sektora reformu; atzinīgi 

vērtē Melnkalnes dalību ES vadītās kopējās 

drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 

misijās; 

34. atzīmē NATO lēmumu aicināt 

Melnkalni pievienoties aliansei un uzskata, 

ka valstī varētu tikt rīkots referendums; 

šajā sakarībā mudina turpināt drošības 

sektora reformu; atzinīgi vērtē Melnkalnes 

dalību ES vadītās kopējās drošības un 

aizsardzības politikas (KDAP) misijās; 

Or. en 

 

 


