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7.3.2016 B8-0309/6 

Alteração  6 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Insta a um maior controlo parlamentar 

do processo de adesão; congratula-se com 

a adoção do plano de ação de 2015 para 

reforçar o controlo parlamentar, 

sublinhando, porém, que é necessário 

consolidar as capacidades do Parlamento 

montenegrino, assim como melhorar o seu 

acesso a informações relacionadas com a 

adesão; congratula-se com a adoção 

recente do Código de Ética e solicita novas 

medidas para reforçar a confiança da 

população no Parlamento montenegrino; 

2. Insta a um maior controlo parlamentar 

do processo de adesão; congratula-se com 

a adoção do plano de ação de 2015 para 

reforçar o controlo parlamentar, 

sublinhando, porém, que é necessário 

consolidar as capacidades do Parlamento 

montenegrino, assim como melhorar o seu 

acesso a informações relacionadas com a 

adesão; congratula-se com a adoção 

recente do Código de Ética e solicita novas 

medidas para reforçar a confiança da 

população no Parlamento montenegrino, 

tais como um acompanhamento 

sistemático e adequado por parte do 

Governo das recomendações adotadas 

pelo Parlamento; lamenta, a este respeito, 

que  Governo não tenha aplicado as 

conclusões do Parlamento montenegrino 

relativas à auditoria independente das 

despesas da KAP; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Alteração  7 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 apresentado 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 à realização de eleições livres 

e justas, nomeadamente a conclusão da 

alteração das leis eleitorais e a garantia 

de 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 
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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; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Alteração  8 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Manifesta a sua preocupação 

relativamente ao modo como as comissões 

especializadas do Parlamento 

montenegrino são tratadas pelas 

entidades governamentais; lamenta que, 

nos casos das gravações ou da Telekom, 

as instituições públicas tenham limitado o 

acesso dos deputados à informação, o que 

prejudica gravemente o escrutínio 

parlamentar e o apuramento dos factos; 

manifesta preocupação relativamente ao 

funcionamento adequado da comissão de 

combate à corrupção e aconselha o 

Parlamento montenegrino a modificar o 

seu Regimento, de modo a impedir que o 

partido do Governo obstrua os trabalhos 

desta importante comissão através de uma 

maioria de membros; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Alteração  9 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Convida o governo a aplicar plenamente 

a nova legislação eleitoral antes de 

organizar novas eleições, bem como a 

reforçar a Comissão Nacional de Eleições, 

cujo mandato deve ser efetivamente 

cumprido; insiste, uma vez mais, na 

necessidade de um acompanhamento 

político do «caso da gravação áudio», 

embora reconhecendo os progressos 

alcançados em matéria de 

acompanhamento judicial; 

4. Convida o governo a aplicar plenamente 

a nova legislação eleitoral antes de 

organizar novas eleições, bem como a 

reforçar a Comissão Nacional de Eleições, 

cujo mandato deve ser efetivamente 

cumprido; insiste, uma vez mais, na 

necessidade de um acompanhamento 

político do «caso da gravação áudio», 

embora reconhecendo os progressos 

alcançados em matéria de 

acompanhamento judicial, e apela à 

realização de inquéritos e ações penais em 

relação a casos de alto nível, incluindo 

casos de alegado branqueamento de 

capitais que envolvam a Prva Banka; 

manifesta preocupação relativamente aos 

atrasos e bloqueios nas investigações em 

curso, tal como sucede nos processos da 

Telekom e da KAP, e apela à rápida 

conclusão destas investigações; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Alteração  10 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de a maioria dos cerca de 80 

projetos de centrais hidroelétricas serem 

elaborados sem respeitar os preceitos de 

proteção da biodiversidade ou sem ter em 

conta os eventuais efeitos negativos dos 

projetos nas áreas protegidas; apela a 

uma abordagem estratégica do 

planeamento, em conformidade com os 

princípios orientadores do 

desenvolvimento hidroelétrico sustentável 

da Comissão Internacional para a 

Proteção do Danúbio, constituída ao 

abrigo da Convenção sobre a Proteção do 

Danúbio, da qual o Montenegro é 

signatário; exorta o Governo 

montenegrino a melhorar o registo de 

projetos hidroelétricos de pequena 

dimensão até 10 MW, através de uma 

investigação científica detalhada em 

matéria de biodiversidade, e a suspender 

todos os projetos pertinentes até que a 

investigação sobre a biodiversidade esteja 

concluída; salienta a necessidade de 

suspender os projetos hidroelétricos de 

grande escala no rio Morača, uma vez 

que têm efeitos adversos significativos 

para o lago Skadar e para o rio Tara, que 

constituem zonas protegidas ao abrigo da 

legislação nacional e internacional; 
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Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Alteração  11 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Congratula-se com a decisão da 

NATO de convidar o Montenegro a aderir 

à aliança e incentiva um processo de 

negociações de adesão rápido e eficiente; 

apela, neste contexto, à prossecução da 

reforma do setor da segurança; congratula-

se com a participação do Montenegro nas 

missões da PCSD lideradas pela UE; 

34. Regista a decisão da NATO de 

convidar o Montenegro a aderir à aliança e 

considera que realização de um referendo 

nacional é uma opção; apela, neste 

contexto, à prossecução da reforma do 

setor da segurança; congratula-se com a 

participação do Montenegro nas missões da 

PCSD lideradas pela UE; 

Or. en 

 

 


