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Tarkistus 1
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan A kappale

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Tessalonikissa 19.-
20. joulukuuta 2003 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-
Balkanin maiden tulevaisuus on Euroopan 
unionissa; ottaa huomioon, että lausunto 
toistettiin Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa Brysselissä 15.-16. kesäkuuta 
2006 ja myöhemmissä huippukokouksissa;

A. ottaa huomioon, että Thessalonikissa
19.–20. joulukuuta 2003 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-
Balkanin maiden tulevaisuuden olisi 
oltava Euroopan unionissa; ottaa 
huomioon, että lausunto toistettiin 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
Brysselissä 15.–16. kesäkuuta 2006 ja 
myöhemmissä huippukokouksissa;

Or. de

Tarkistus 2
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
2 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

2. pitää myönteisenä komission neuvostolle 
antamaa suositusta ehdokasvaltion aseman 
myöntämisestä Montenegrolle ja kehottaa 
neuvostoa puoltamaan sitä viipymättä; 
pahoittelee kuitenkin, että ehdokasvaltion 
aseman suositteleminen on eriytetty 
oikeudesta käynnistää neuvottelut, ja 
painottaa, että oikeutta neuvottelujen 
käynnistämiseen ei pitäisi tarpeettomasti 
tai kohtuuttomasti lykätä; odottaa, että 
neuvottelut alkavat viimeistään komission 
vuoden 2011 edistymiskertomuksen 
julkaisemisen jälkeen, jos Montenegro 
edistyy riittävästi komission asettamien 
päämäärien saavuttamisessa;

2. pitää myönteisenä komission neuvostolle 
antamaa suositusta ehdokasvaltion aseman 
myöntämisestä Montenegrolle ja kehottaa 
neuvostoa puoltamaan sitä viipymättä; 
pahoittelee kuitenkin, että ehdokasvaltion 
aseman suositteleminen on eriytetty 
oikeudesta käynnistää neuvottelut, ja 
painottaa, että päätöstä neuvottelujen 
käynnistämisestä voidaan lykätä vain 
perustelluista syistä mutta sitä ei voi 
lykätä kohtuuttomasti; odottaa, että 
neuvottelut alkavat viimeistään komission 
vuoden 2011 edistymiskertomuksen 
julkaisemisen jälkeen, jos Montenegro 
edistyy riittävästi komission asettamien 
päämäärien saavuttamisessa;
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Or. de

Tarkistus 3
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
2 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

2. pitää myönteisenä komission neuvostolle 
antamaa suositusta ehdokasvaltion aseman 
myöntämisestä Montenegrolle ja kehottaa 
neuvostoa puoltamaan sitä viipymättä; 
pahoittelee kuitenkin, että ehdokasvaltion 
aseman suositteleminen on eriytetty 
oikeudesta käynnistää neuvottelut, ja
painottaa, että oikeutta neuvottelujen 
käynnistämiseen ei pitäisi tarpeettomasti tai 
kohtuuttomasti lykätä; odottaa, että 
neuvottelut alkavat viimeistään komission 
vuoden 2011 edistymiskertomuksen 
julkaisemisen jälkeen, jos Montenegro 
edistyy riittävästi komission asettamien 
päämäärien saavuttamisessa;

2. pitää myönteisenä komission neuvostolle 
antamaa suositusta ehdokasvaltion aseman 
myöntämisestä Montenegrolle ja kehottaa 
neuvostoa puoltamaan sitä viipymättä; 
painottaa, että päätöstä neuvottelujen 
käynnistämisestä ei pitäisi tarpeettomasti 
tai kohtuuttomasti lykätä; odottaa, että 
neuvottelut alkavat viimeistään komission 
vuoden 2011 edistymiskertomuksen 
julkaisemisen jälkeen, jos Montenegro 
edistyy riittävästi komission asettamien 
päämäärien saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 4
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä 
myöntää Montenegron kansalaisille 
mahdollisuus matkustaa ilman viisumia 
(täydellinen viisumivapaus) Schengen-
alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; 
korostaa, että tämä on tärkeä askel 
kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja 
matkailun aloilla sekä liike-elämään 

3. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä 
myöntää Montenegron kansalaisille 
mahdollisuus matkustaa ilman viisumia 
(täydellinen viisumivapaus) Schengen-
alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; 
korostaa, että tämä on tärkeä askel 
kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja 
matkailun aloilla sekä liike-elämään 
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liittyvän verkottumisen alalla; kehottaa 
Schengeniin kuulumattomia jäsenvaltioita 
harkitsemaan vastaavan 
viisumivapausjärjestelyn ulottamista 
Montenegron kansalaisiin;

liittyvän verkottumisen ja 
ammattiyhdistysten kansainvälisen 
yhteistyön alalla; kehottaa Schengeniin 
kuulumattomia jäsenvaltioita harkitsemaan 
vastaavan viisumivapausjärjestelyn 
ulottamista Montenegron kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 5
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä 
myöntää Montenegron kansalaisille 
mahdollisuus matkustaa ilman viisumia 
(täydellinen viisumivapaus) Schengen-
alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; 
korostaa, että tämä on tärkeä askel 
kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja 
matkailun aloilla sekä liike-elämään 
liittyvän verkottumisen alalla; kehottaa
Schengeniin kuulumattomia jäsenvaltioita 
harkitsemaan vastaavan 
viisumivapausjärjestelyn ulottamista 
Montenegron kansalaisiin;

3. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä 
myöntää Montenegron kansalaisille 
mahdollisuus matkustaa ilman viisumia 
(täydellinen viisumivapaus) Schengen-
alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; 
korostaa, että tämä on tärkeä askel 
kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja 
matkailun aloilla sekä liike-elämään 
liittyvän verkottumisen alalla; suosittelee
Schengeniin kuulumattomille 
jäsenvaltioille, että ne harkitsevat
vastaavan viisumivapausjärjestelyn 
ulottamista Montenegron kansalaisiin;

Or. de

Tarkistus 6
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
3 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

3. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä 
myöntää Montenegron kansalaisille

3. pitää myönteisenä neuvoston päätöstä 
myöntää Montenegron kansalaisille 
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mahdollisuus matkustaa ilman viisumia 
(täydellinen viisumivapaus) Schengen-
alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; 
korostaa, että tämä on tärkeä askel 
kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja 
matkailun aloilla sekä liike-elämään 
liittyvän verkottumisen alalla; kehottaa 
Schengeniin kuulumattomia jäsenvaltioita 
harkitsemaan vastaavan 
viisumivapausjärjestelyn ulottamista 
Montenegron kansalaisiin;

mahdollisuus matkustaa ilman viisumia 
(täydellinen viisumivapaus) Schengen-
alueelle 19. joulukuuta 2009 alkaen; 
korostaa, että tämä on tärkeä askel 
kehitettäessä ihmisten välisiä yhteyksiä 
erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja 
matkailun aloilla sekä liike-elämään 
liittyvän verkottumisen alalla; kehottaa 
Schengeniin kuulumattomia jäsenvaltioita 
harkitsemaan vastaavan 
viisumivapausjärjestelyn ulottamista 
Montenegron kansalaisiin erityisesti 
Schengeniin kuuluvien jäsenvaltioiden 
kanssa toteutettavan 
viisumivapausjärjestelyn sujuvan 
täytäntöönpanon vuoksi;

Or. en

Tarkistus 7
Elena Băsescu

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuden uuteen 
perustuslakiin mukauttamisen määräaikaa 
on lykätty neljä kertaa ja kehottaa 
Montenegron viranomaisia hyväksymään 
nopeasti jäljellä olevan lainsäädännön 
erityisesti vaalilain osalta ja tehostamaan 
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista ja että se on 
suurelta osin eurooppalaisten normien 
mukainen; kiinnittää kuitenkin huomiota 
siihen, että nykyisen oikeuskehyksen 
uuteen perustuslakiin mukauttamisen 
määräaikaa on lykätty neljä kertaa ja 
kehottaa Montenegron viranomaisia 
hyväksymään nopeasti jäljellä olevan 
lainsäädännön erityisesti, muutokset 
vaalilainsäädäntöön, ja tehostamaan 
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

Or. en
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Tarkistus 8
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuden uuteen 
perustuslakiin mukauttamisen määräaikaa 
on lykätty neljä kertaa ja kehottaa 
Montenegron viranomaisia hyväksymään 
nopeasti jäljellä olevan lainsäädännön 
erityisesti vaalilain osalta ja tehostamaan 
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuteen perustuslakiin 
mukauttamisen määräaikaa on lykätty neljä 
kertaa, ja kehottaa Montenegron 
viranomaisia hyväksymään nopeasti jäljellä 
olevan lainsäädännön, erityisesti muutokset 
vaalilainsäädäntöön; kehottaa kaikkia 
poliittisia puolueita pääsemään 
yhteisymmärrykseen lakiluonnoksesta 
ilman uusia viivytyksiä Etyjin 
demokraattisten instituutioiden ja 
ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja 
Venetsian komission suositusten 
mukaisesti ja tehostamaan vaaleihin 
liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

Or. en

Tarkistus 9
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuden uuteen
perustuslakiin mukauttamisen määräaikaa 
on lykätty neljä kertaa ja kehottaa 

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuteen perustuslakiin 
mukauttamisen määräaikaa on lykätty neljä 
kertaa ja kehottaa Montenegron 
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Montenegron viranomaisia hyväksymään 
nopeasti jäljellä olevan lainsäädännön 
erityisesti vaalilain osalta ja tehostamaan 
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

viranomaisia hyväksymään nopeasti jäljellä 
olevan lainsäädännön, erityisesti muutokset 
vaalilainsäädäntöön, Etyjin 
demokraattisten instituutioiden ja 
ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja 
Venetsian komission suositusten 
mukaisesti ja tehostamaan vaaleihin 
liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

Or. en

Tarkistus 10
Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuden uuteen 
perustuslakiin mukauttamisen määräaikaa 
on lykätty neljä kertaa ja kehottaa 
Montenegron viranomaisia hyväksymään 
nopeasti jäljellä olevan lainsäädännön 
erityisesti vaalilain osalta ja tehostamaan
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuteen perustuslakiin 
mukauttamisen määräaikaa on lykätty neljä 
kertaa, ja kehottaa Montenegron 
viranomaisia hyväksymään nopeasti jäljellä 
olevan lainsäädännön, erityisesti muutokset 
vaalilainsäädäntöön, ja mukauttamaan 
vaalilainsäädännön eurooppalaisiin 
normeihin ja Montenegron 
perustuslakiin; kehottaa sen vuoksi 
tekemään parannuksia vaaleihin liittyvien 
valitusten käsittelyyn
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa ja lisäämään poliittisten 
puolueiden ja vaalikampanjojen 
rahoituksen avoimuutta;

Or. en
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Tarkistus 11
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuden uuteen 
perustuslakiin mukauttamisen määräaikaa 
on lykätty neljä kertaa ja kehottaa 
Montenegron viranomaisia hyväksymään 
nopeasti jäljellä olevan lainsäädännön 
erityisesti vaalilain osalta ja tehostamaan 
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa;

4. pitää myönteisenä sitä, että Montenegron 
oikeudellinen ja perustuslaillinen kehys on 
lähellä päätökseen saattamista; kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että nykyisen 
oikeuskehyksen uuteen perustuslakiin 
mukauttamisen määräaikaa on lykätty neljä 
kertaa ja kehottaa Montenegron 
viranomaisia hyväksymään nopeasti jäljellä 
olevan lainsäädännön, erityisesti muutokset 
vaalilainsäädäntöön, ja tehostamaan 
vaaleihin liittyvien valitusten käsittelyä 
keskusvaalilautakunnassa ja 
tuomioistuimissa; kehottaa Montenegron 
parlamenttia lujittamaan kiireesti 
huomattavalla tavalla valmiuksiaan, jotka 
liittyvät sen arvioimiseen, ovatko 
hallituksen esittämät lait unionin 
säännöstön mukaisia, ja kehottaa 
komissiota tarjoamaan tässä asiassa 
tarvittavaa teknistä apua liittymistä 
valmistelevan välineen yhteydessä; 
kehottaa hallitusta tekemään 
lainsäädäntöprosessista avoimemman ja 
helpommin kansalaisten seurattavissa 
olevan;

Or. en

Tarkistus 12
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
4 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

4 a. panee tyytyväisenä merkille, että IPA-
tuki toimii hyvin Montenegrossa; 
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kannustaa sekä Montenegron hallitusta 
että komissiota yksinkertaistamaan IPA-
rahoituksen hallintomenettelyjä, jotta 
rahoitus olisi helpommin pienten ja 
hajautettujen kansalaisjärjestöjen, 
ammattiyhdistysten ja muiden 
edunsaajien saatavilla;

Or. en

Tarkistus 13
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. korostaa jälleen kerran 
oikeusvaltioperiaatteen merkitystä 
Montenegron kehittämisen kannalta ja sen 
merkitystä, että kansalaiset pitävät valtion 
instituutioita uskottavina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä hallituksen ja 
parlamentin aktiivisuutta asiaa koskevan 
lainsäädännön valmistelussa ja 
hyväksymisessä; korostaa kuitenkin sen 
merkitystä, että myös kansalaiset kokevat 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehokkaaksi;

5. korostaa jälleen kerran 
oikeusvaltioperiaatteen merkitystä 
Montenegron kehittämisen kannalta ja sen 
merkitystä, että kansalaiset pitävät valtion 
instituutioita uskottavina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä hallituksen ja 
parlamentin aktiivisuutta asiaa koskevan 
lainsäädännön valmistelussa ja 
hyväksymisessä; korostaa kuitenkin sen 
merkitystä, että kansalaiset voivat 
osallistua uuden lainsäädännön 
laatimiseen ja että he kokevat 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehokkaaksi;

Or. en

Tarkistus 14
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. korostaa jälleen kerran 5. korostaa jälleen kerran 
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oikeusvaltioperiaatteen merkitystä 
Montenegron kehittämisen kannalta ja sen 
merkitystä, että kansalaiset pitävät valtion 
instituutioita uskottavina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä hallituksen ja 
parlamentin aktiivisuutta asiaa koskevan 
lainsäädännön valmistelussa ja 
hyväksymisessä; korostaa kuitenkin sen 
merkitystä, että myös kansalaiset kokevat
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehokkaaksi;

oikeusvaltioperiaatteen merkitystä 
Montenegron kehittämisen kannalta ja sen 
merkitystä, että kansalaiset pitävät valtion 
instituutioita uskottavina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä hallituksen ja 
parlamentin aktiivisuutta asiaa koskevan 
lainsäädännön valmistelussa ja 
hyväksymisessä; korostaa kuitenkin 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon, 
avoimuuden ja vakaan edistymisen
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 15
Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5. korostaa jälleen kerran 
oikeusvaltioperiaatteen merkitystä 
Montenegron kehittämisen kannalta ja sen 
merkitystä, että kansalaiset pitävät valtion 
instituutioita uskottavina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä hallituksen ja 
parlamentin aktiivisuutta asiaa koskevan 
lainsäädännön valmistelussa ja 
hyväksymisessä; korostaa kuitenkin sen 
merkitystä, että myös kansalaiset kokevat 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehokkaaksi;

5. korostaa jälleen kerran 
oikeusvaltioperiaatteen merkitystä 
Montenegron kehittämisen kannalta ja sen 
merkitystä, että kansalaiset pitävät valtion 
instituutioita uskottavina; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä hallituksen ja 
parlamentin lisääntynyttä aktiivisuutta 
asiaa koskevan lainsäädännön 
valmistelussa ja hyväksymisessä; korostaa 
kuitenkin sen merkitystä, että myös 
kansalaiset kokevat lainsäädännön 
täytäntöönpanon tehokkaaksi;

Or. en

Tarkistus 16
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
5 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä Montenegron 
parlamentin aloitetta tehdä valtion 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan 
tehtävästä ammattimainen ja kehottaa 
tekemään myös muista elimen jäsenistä 
ammattimaisia ja lisäämään sen 
valmiuksia, jotta on mahdollista 
varmistaa vaaliprosessien avoin, 
demokraattinen ja tehokas hallinnointi;

Or. en

Tarkistus 17
Elena Băsescu

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa korruption 
katsotaan edelleen olevan yleistä 
Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä ja pitää myönteisenä 
uuden strategian ja toimintasuunnitelman 
hyväksymistä kaudeksi 2010–2014 mutta 
korostaa, että korruption katsotaan edelleen 
olevan liian yleistä Montenegrossa;
korostaa korruption torjuntatoimien 
selkeästi määriteltyjen kokonaisvaltaisten 
puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
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valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 
ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan; 

julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan;

Or. en

Tarkistus 18
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa korruption 
katsotaan edelleen olevan yleistä 
Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että
korruption katsotaan edelleen olevan liian
yleistä Montenegrossa; pitää myönteisenä
korruption torjuntatoimien selkeästi 
määriteltyjen kokonaisvaltaisten puitteiden 
hyväksymistä; kiinnittää huomiota 
korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan;
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ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan;

Or. en

Tarkistus 19
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa 
korruption katsotaan edelleen olevan
yleistä Montenegrossa. korostaa 
korruption torjuntatoimien selkeästi 
määriteltyjen kokonaisvaltaisten puitteiden 
merkitystä, lainvalvontaviranomaisten ja 
yksittäisten valvonta- ja 
täytäntöönpanoviranomaisten toimien 
koordinoinnin tehostaminen ja kansalaisten 
valitusten asianmukainen käsittely mukaan 
luettuina; kiinnittää huomiota korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
tehokkaan täytäntöönpanon merkitykseen, 
koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 
ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan;

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että
korruptio on edelleen yleistä monilla 
aloilla ja että korruptiotapauksia 
koskevien tutkimusten, syytteiden ja 
lopullisten tuomioiden määrä on yhä 
vähäinen; kehottaa viranomaisia 
panemaan uuden korruption vastaisen 
strategian ja toimintasuunnitelman 
tarkasti täytäntöön; korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
pitää valitettavana, että vuonna 2004 
perustettu eturistiriitoja käsittelevä 
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komissio ei hoida tehtäviään 
asianmukaisesti; katsoo, että sille olisi 
annettava valtuudet, joiden mukaisesti se 
voi tarkistaa virkamiesten varoja koskevat 
ilmoitukset ja määrätä seuraamuksia 
säännönvastaisuuksista;

Or. en

Tarkistus 20
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa korruption 
katsotaan edelleen olevan yleistä 
Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 
ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan; 

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että 
korruption katsotaan edelleen olevan liian 
yleistä Montenegrossa ja että se on 
erityisen vakava ongelma; toteaa, että 
korruption vastaista lainsäädäntöä ei ole 
pantu täytäntöön johdonmukaisesti; 
korostaa korruption torjuntatoimien 
selkeästi määriteltyjen kokonaisvaltaisten 
puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
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katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan;

Or. en

Tarkistus 21
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa korruption 
katsotaan edelleen olevan yleistä 
Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 
ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan;

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että
korruption katsotaan edelleen olevan liian
yleistä Montenegrossa; pitää myönteisenä 
korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevan 
strategian täytäntöönpanoa käsittelevän 
kansallisen komission perustamista 
marraskuussa 2010; kiinnittää huomiota 
korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan;

Or. en
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Tarkistus 22
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa 
korruption katsotaan edelleen olevan
yleistä Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 
ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan;

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että
korruptio on edelleen liian yleistä 
Montenegrossa; korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
tiedonvälityksen vapautta koskevan lain 
täytäntöönpanon parantaminen, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
välineitä torjua korruptiota ja edistyä 
vakaasti korruptiotapausten aktiivisten 
tutkimusten, syytteiden ja lopullisten 
tuomioiden alalla kaikilla tasoilla; 
kehottaa ryhtymään tehokkaisiin toimiin 
julkisen hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan; kehottaa muuttamaan 
poliittisten puolueiden ja 
vaalikampanjojen rahoitusta koskevia 
lainsäädäntöpuitteita, jotta voidaan 
varmistaa rahoitusmekanismien 
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riippumaton valvonta ja avoimuus;

Or. en

Tarkistus 23
Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa 
korruption katsotaan edelleen olevan
yleistä Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan 
täytäntöönpanon merkitykseen, koska se 
on antanut lainvalvontaviranomaisten 
käyttöön uusia korruption torjunnan 
välineitä; kehottaa ryhtymään tehokkaisiin 
toimiin julkisen hallinnon sisäisten 
eturistiriitojen poistamiseksi ja kehottaa 
muuttamaan julkisen hallinnon tehtäviin 
liittyviä eturistiriitoja koskevaa lakia, joka 
antaa parlamentin jäsenille ja muille 
vaaleissa valituille edustajille oikeuden 
toimia ja hallinto- ja valvontaelinten 
tehtävissä; tietyissä tapauksissa täydellinen 
avoimuus ja etujen ilmoittaminen voi 
poistaa mainitun eturistiriidan;

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että
korruptio on edelleen liian yleistä 
Montenegrossa; korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kehottaa 
asiasta vastaavia viranomaisia panemaan 
korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaasti täytäntöön ja 
valvomaan täytäntöönpanoa, jotta
lainvalvontaviranomaisten käyttöön 
voidaan antaa uusia korruption torjunnan 
välineitä; kehottaa ryhtymään tehokkaisiin 
toimiin julkisen hallinnon sisäisten 
eturistiriitojen poistamiseksi ja kehottaa 
muuttamaan julkisen hallinnon tehtäviin 
liittyviä eturistiriitoja koskevaa lakia, joka 
antaa parlamentin jäsenille ja muille 
vaaleissa valituille edustajille oikeuden 
toimia ja hallinto- ja valvontaelinten 
tehtävissä; katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan;

Or. en
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Tarkistus 24
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä, mutta korostaa 
korruption katsotaan edelleen olevan
yleistä Montenegrossa. korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
tietyissä tapauksissa täydellinen avoimuus 
ja etujen ilmoittaminen voi poistaa 
mainitun eturistiriidan;

6. panee merkille edistymisen korruption 
torjuntaa koskevan lainsäädännön 
hyväksymisessä mutta korostaa, että
korruptio on edelleen liian yleistä 
Montenegrossa; korostaa korruption 
torjuntatoimien selkeästi määriteltyjen 
kokonaisvaltaisten puitteiden merkitystä, 
lainvalvontaviranomaisten ja yksittäisten 
valvonta- ja täytäntöönpanoviranomaisten 
toimien koordinoinnin tehostaminen ja 
kansalaisten valitusten asianmukainen 
käsittely mukaan luettuina; kiinnittää 
huomiota korruption torjuntaa koskevan 
lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon 
merkitykseen, koska se on antanut 
lainvalvontaviranomaisten käyttöön uusia 
korruption torjunnan välineitä; kehottaa 
ryhtymään tehokkaisiin toimiin julkisen 
hallinnon sisäisten eturistiriitojen 
poistamiseksi ja kehottaa muuttamaan 
julkisen hallinnon tehtäviin liittyviä 
eturistiriitoja koskevaa lakia, joka antaa 
parlamentin jäsenille ja muille vaaleissa 
valituille edustajille oikeuden toimia ja 
hallinto- ja valvontaelinten tehtävissä; 
katsoo, että tietyissä tapauksissa 
täydellinen avoimuus ja etujen 
ilmoittaminen voi poistaa mainitun 
eturistiriidan; kehottaa hallitusta ja 
Montenegron oikeusalaa osoittamaan 
vakuuttavammin päättäväisyyttään 
korruption torjunnassa julkisen hallinnon 
ja poliittisten toimielinten ylimmillä 
tasoilla, erityisesti rakentamisen, 
yksityistämisen ja julkisten hankintojen 
alalla; kehottaa Montenegron 
parlamenttia kehittämään demokraattista 
valvontatehtäväänsä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 
koskevan lainsäädännön 
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täytäntöönpanoon ja niitä koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvien 
hallituksen toimien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 25
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
6 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

6 a. huomauttaa, että tiedonvälityksen 
vapautta koskevaa lakia pannaan 
parhaillaan täytäntöön mutta siinä on 
ilmennyt vaikeuksia sellaisiin 
asiakirjoihin tutustumisen yhteydessä, 
jotka saattavat paljastaa 
korruptiotapauksia yksityistämisen ja 
julkisten hankintojen alalla; kehottaa 
hallitusta helpottamaan asiaan liittyvien 
tietojen saantia; kehottaa valtion 
viranomaisia pidättäytymään 
painostamasta kansalaisjärjestöjä ja 
voittoa tavoittelemattomia järjestöjä sekä 
yleisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoita, 
jotka tutkivat korruptiota ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta ja toimivat 
vahtikoiran roolissa;

Or. en

Tarkistus 26
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7. panee merkille oikeuslaitoksen 
uudistamisessa saavutetun edistymisen, 

7. panee merkille oikeuslaitoksen 
uudistamisessa saavutetun edistymisen, 



AM\852061FI.doc 21/54 PE454.670v01-00

FI

mistä osoituksena ovat merkittävien 
muutosten tekeminen rikosoikeudellisiin 
menettelyihin ja muuhun merkittävään 
lainsäädäntöön, mikä vapauttaa 
henkilöresursseja ja edistää 
oikeusistuimien käsittelyruuhkien 
purkamista; korostaa kuitenkin tarvetta 
varmistaa, että oikeuslaitos ja syyttäjät ovat 
vastuuvelvollisia ja että poliittiset toimijat 
eivät pääse vaikuttamaan niiden 
toimintaan; vaatii ehdottomasti, että 
tuomarien ja syyttäjien 
nimittämismenettelyä on muutettava, ja 
että käytäntö, jonka mukaan hallitus ja 
parlamentin yksinkertainen enemmistö 
nimittää syyttäjäneuvoston ja 
tuomarineuvoston, on lakkautettava; on 
huolestunut myös liiallisen vallan 
mahdollisesta keskittymisestä korkeimman 
oikeuden presidentille ja korkeimman 
hallinto-oikeuden presidentille; vaatii 
maksuttoman oikeusavun myöntämistä 
koskevan lain hyväksymistä;

mistä osoituksena ovat merkittävien 
muutosten tekeminen rikosoikeudellisiin 
menettelyihin ja muuhun merkittävään 
lainsäädäntöön, mikä vapauttaa 
henkilöresursseja ja edistää 
oikeusistuimien käsittelyruuhkien 
purkamista; korostaa kuitenkin tarvetta 
varmistaa, että oikeuslaitos ja syyttäjät ovat 
vastuuvelvollisia ja että poliittiset toimijat 
eivät pääse vaikuttamaan niiden 
toimintaan; korostaa tarvetta varmistaa, 
että eettisiä menettelysääntöjä 
noudatetaan kattavasti; vaatii 
ehdottomasti, että tuomarien ja syyttäjien 
nimittämismenettelyä on muutettava, ja 
että käytäntö, jonka mukaan hallitus ja 
parlamentin yksinkertainen enemmistö 
nimittää syyttäjäneuvoston ja 
tuomarineuvoston, on lakkautettava; on 
huolestunut myös liiallisen vallan 
mahdollisesta keskittymisestä korkeimman 
oikeuden presidentille ja korkeimman 
hallinto-oikeuden presidentille; vaatii 
maksuttoman oikeusavun myöntämistä 
koskevan lain hyväksymistä; painottaa 
erityisesti naapurimaiden kanssa tehtävän 
kansainvälisen yhteistyön lisäämisen 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 27
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7. panee merkille oikeuslaitoksen 
uudistamisessa saavutetun edistymisen, 
mistä osoituksena ovat merkittävien 
muutosten tekeminen rikosoikeudellisiin 
menettelyihin ja muuhun merkittävään 
lainsäädäntöön, mikä vapauttaa 
henkilöresursseja ja edistää 

7. panee merkille oikeuslaitoksen 
uudistamisessa saavutetun edistymisen, 
mistä osoituksena ovat merkittävien 
muutosten tekeminen rikosoikeudellisiin 
menettelyihin ja muuhun merkittävään 
lainsäädäntöön, mikä vapauttaa 
henkilöresursseja ja edistää 
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oikeusistuimien käsittelyruuhkien 
purkamista; korostaa kuitenkin tarvetta 
varmistaa, että oikeuslaitos ja syyttäjät ovat 
vastuuvelvollisia ja että poliittiset toimijat 
eivät pääse vaikuttamaan niiden 
toimintaan; vaatii ehdottomasti, että 
tuomarien ja syyttäjien 
nimittämismenettelyä on muutettava, ja 
että käytäntö, jonka mukaan hallitus ja 
parlamentin yksinkertainen enemmistö 
nimittää syyttäjäneuvoston ja 
tuomarineuvoston, on lakkautettava; on 
huolestunut myös liiallisen vallan 
mahdollisesta keskittymisestä korkeimman 
oikeuden presidentille ja korkeimman 
hallinto-oikeuden presidentille; vaatii 
maksuttoman oikeusavun myöntämistä 
koskevan lain hyväksymistä;

oikeusistuimien käsittelyruuhkien 
purkamista; korostaa kuitenkin tarvetta 
varmistaa, että oikeuslaitos ja syyttäjät ovat 
vastuuvelvollisia ja että poliittiset toimijat 
eivät pääse vaikuttamaan niiden 
toimintaan; vaatii ehdottomasti, että 
tuomarien ja syyttäjien 
nimittämismenettelyä on muutettava, ja
että käytäntö, jonka mukaan hallitus ja 
parlamentin yksinkertainen enemmistö 
nimittää syyttäjäneuvoston ja 
tuomarineuvoston, on lakkautettava; on 
huolestunut myös liiallisen vallan 
mahdollisesta keskittymisestä korkeimman 
oikeuden presidentille ja korkeimman 
hallinto-oikeuden presidentille; vaatii 
maksuttoman oikeusavun myöntämistä 
koskevan lain hyväksymistä; kehottaa 
yhtenäistämään oikeuskäytäntöä, jotta 
oikeusjärjestelmästä tulisi ennustettava ja 
se nauttisi julkista luottamusta;

Or. en

Tarkistus 28
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7 a. toteaa, että infrastruktuurin ja 
välineiden puute on haitannut 
oikeuslaitoksen tehokkuutta; vaatii tästä 
syystä lisäämään oikeuslaitoksen 
talousarviota vastaavasti;

Or. en
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Tarkistus 29
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 b kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7 b. kehottaa Montenegroa laatimaan 
oikeusalan koulutukselle yhteiset 
perusteet, joita oikeusalan koulutuksesta 
vastaava keskus soveltaa, sekä 
myöntämään tähän tavoitteeseen 
tarvittavat taloudelliset resurssit;

Or. en

Tarkistus 30
Monica Luisa Macovei

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
7 c kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

7 c. kehottaa komissiota sisällyttämään 
seuraavaan edistymiskertomukseen 
arvioinnin oikeuslaitoksen uudistukseen 
ja korruption torjuntaan myönnettyjen 
EU:n varojen avulla saavutetuista 
vaikutuksista ja tuloksista;

Or. en

Tarkistus 31
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja 
ennen kaikkea rahanpesu ja salakuljetus 
ovat edelleen ongelmina oikeuskehyksen ja 

8. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja 
ennen kaikkea rahanpesu ja 
huumausaineiden salakuljetus ovat 
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sen täytäntöönpanon parantamisesta 
huolimatta; kehottaa viranomaisia 
ryhtymään toimiin 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja 
erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien 
tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja 
virastojen välistä yhteistyötä; pitää 
myönteisenä rikosprosessilain 
hyväksymistä ja vaatii sen nopeaa ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa;

edelleen vakavina ongelmina 
oikeuskehyksen ja sen täytäntöönpanon 
parantamisesta huolimatta; kehottaa 
viranomaisia ryhtymään toimiin 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja 
erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien 
tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja 
virastojen välistä yhteistyötä sekä 
yhteistyötä vastaavien naapurimaiden ja 
kansainvälisten viranomaisten kanssa, 
jotta on mahdollista saavuttaa vakaata 
edistystä järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa; pitää myönteisenä 
rikosprosessilain hyväksymistä ja vaatii 
sen nopeaa ja asianmukaista 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 32
Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja 
ennen kaikkea rahanpesu ja salakuljetus 
ovat edelleen ongelmina oikeuskehyksen ja 
sen täytäntöönpanon parantamisesta 
huolimatta; kehottaa viranomaisia 
ryhtymään toimiin 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja 
erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien 
tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja 
virastojen välistä yhteistyötä; pitää 
myönteisenä rikosprosessilain 
hyväksymistä ja vaatii sen nopeaa ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa;

8. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja 
ennen kaikkea rahanpesu ja salakuljetus 
ovat edelleen ongelmina oikeuskehyksen ja 
sen täytäntöönpanon parantamisesta 
huolimatta; kehottaa viranomaisia 
ryhtymään toimiin 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja 
erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien 
tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja 
virastojen välistä yhteistyötä sekä näillä 
aloilla tehtävää yhteistyötä 
naapurimaiden kanssa; pitää myönteisenä 
rikosprosessilain hyväksymistä ja vaatii 
sen nopeaa ja asianmukaista 
täytäntöönpanoa;

Or. en
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Tarkistus 33
Elena Băsescu

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
8 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

8. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja 
ennen kaikkea rahanpesu ja salakuljetus 
ovat edelleen ongelmina oikeuskehyksen ja 
sen täytäntöönpanon parantamisesta 
huolimatta; kehottaa viranomaisia 
ryhtymään toimiin 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja 
erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien 
tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja 
virastojen välistä yhteistyötä; pitää 
myönteisenä rikosprosessilain 
hyväksymistä ja vaatii sen nopeaa ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa;

8. korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus ja 
ennen kaikkea rahanpesu ja salakuljetus 
ovat edelleen ongelmina oikeuskehyksen ja 
sen täytäntöönpanon parantamisesta 
huolimatta; kehottaa viranomaisia 
ryhtymään toimiin 
lainvalvontaviranomaisten valmiuksien ja 
erityisesti aktiivisten tutkimusvalmiuksien 
tehostamiseksi ja parantamaan eri elinten ja 
virastojen välistä yhteistyötä; pitää 
myönteisenä rikosprosessilain 
hyväksymistä ja vaatii sen nopeaa ja 
asianmukaista täytäntöönpanoa; pitää 
myönteisenä myös rikoslakiin, 
eturistiriitojen välttämistä koskevaan 
lakiin, puoluerahoitusta koskevaan lakiin 
ja virkamiehiä ja valtion palveluksessa 
olevaa henkilöstöä koskevaan lakiin 
tehtyjä muutoksia;

Or. en

Tarkistus 34
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9. pitää myönteisinä parlamentin toimintaa 
koskevia parannuksia, mutta suosittelee 
lisätoimenpiteitä hyväksytyn 
lainsäädännön korkean laadun 
varmistamiseksi; kehottaa EU:ta edelleen 
tukemaan Montenegron parlamenttia 
esimerkiksi kumppanitoiminnalla 
jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin 

9. pitää myönteisinä parlamentin toimintaa 
koskevia parannuksia, mutta suosittelee 
lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
hyväksytty lainsäädäntö on 
korkealaatuista ja unionin säännöstön 
mukaista; kehottaa myöntämään 
enemmän kansallisia 
talousarviomäärärahoja ja 
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kanssa tarkoituksena parantaa 
Montenegron parlamentin jäsenten 
valmiuksia ja parlamentin pääsihteeristön 
valmiuksia valvoa ja tarkkailla hallituksen 
toimia;

henkilöresursseja ja kehottaa EU:ta 
edelleen tukemaan Montenegron 
parlamenttia esimerkiksi 
kumppanitoiminnalla jäsenvaltioiden tai 
Euroopan parlamentin kanssa tarkoituksena 
parantaa Montenegron parlamentin 
jäsenten valmiuksia ja parlamentin 
pääsihteeristön valmiuksia valvoa ja 
tarkkailla hallituksen toimia;

Or. en

Tarkistus 35
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
9 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

9. pitää myönteisinä parlamentin toimintaa 
koskevia parannuksia, mutta suosittelee 
lisätoimenpiteitä hyväksytyn 
lainsäädännön korkean laadun 
varmistamiseksi; kehottaa EU:ta edelleen 
tukemaan Montenegron parlamenttia 
esimerkiksi kumppanitoiminnalla 
jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin 
kanssa tarkoituksena parantaa 
Montenegron parlamentin jäsenten 
valmiuksia ja parlamentin pääsihteeristön 
valmiuksia valvoa ja tarkkailla hallituksen 
toimia;

9. pitää myönteisinä parlamentin toimintaa 
koskevia parannuksia, mutta suosittelee 
lisätoimenpiteitä hyväksytyn 
lainsäädännön korkean laadun 
varmistamiseksi; kehottaa EU:ta edelleen 
tukemaan Montenegron parlamenttia 
esimerkiksi kumppanitoiminnalla 
jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin 
kanssa tarkoituksena parantaa 
Montenegron parlamentin jäsenten 
valmiuksia ja parlamentin pääsihteeristön 
valmiuksia valvoa ja tarkkailla hallituksen 
toimia, kuten komission lausunnossa 
todetaan;

Or. en

Tarkistus 36
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. kehottaa jatkamaan Montenegron 
julkisen hallinnon uudistuksia, koska se 
edelleen kärsii rahoituksen 
puutteellisuudesta ja liiallisesta 
politisoimisesta, ja kehottaa erityisesti 
tarkistamaan virkamiehiä ja valtion 
työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, jotta 
Montenegrossa voidaan ottaa käyttöön 
kokomaisvaltaiseen ja ansioihin 
perustuvaan rekrytointiin perustuva 
järjestelmä, avoimet rekrytointisäännöt ja 
urakehitystä koskevien sääntöjen 
käyttöönotto mukaan luettuina; korostaa 
myös henkilöresurssien vahvistamisen 
tarvetta paikallishallinnon tasolla ja sen 
toiminnan kannalta riittävien 
rahoitusresurssien varmistamisen tarvetta, 
jotta voidaan varmistaa paikallishallinnon 
tehokkuus ja avoimuus, joka on erityisen 
tärkeää käynnissä olevan 
hajauttamisprosessin aikana; kiinnittää 
huomiota tarpeeseen kunnioittaa 
henkilöstöhallintoviranomaisen 
oikeudellisesti sitovia päätöksiä;

10. kehottaa jatkamaan Montenegron 
julkisen hallinnon uudistuksia, koska se 
edelleen kärsii rahoituksen 
puutteellisuudesta ja liiallisesta 
politisoimisesta, ja kehottaa erityisesti 
tarkistamaan virkamiehiä ja valtion
työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, jotta 
Montenegrossa voidaan ottaa käyttöön 
kokomaisvaltaiseen ja ansioihin 
perustuvaan rekrytointiin perustuva 
järjestelmä, avoimet rekrytointisäännöt ja 
urakehitystä koskevien sääntöjen 
käyttöönotto mukaan luettuina; korostaa 
myös henkilöresurssien vahvistamisen 
tarvetta paikallishallinnon tasolla ja sen 
toiminnan kannalta riittävien 
rahoitusresurssien varmistamisen tarvetta, 
jotta voidaan varmistaa paikallishallinnon 
tehokkuus ja avoimuus, joka on erityisen 
tärkeää käynnissä olevan 
hajauttamisprosessin aikana; kiinnittää 
huomiota tarpeeseen kunnioittaa 
henkilöstöhallintoviranomaisen 
oikeudellisesti sitovia päätöksiä; korostaa 
tarvetta parantaa oikeudellisia ja 
toimielinpuitteita, jotta on mahdollista 
lisätä vastuuvelvollisuutta ja oikeusvaltion 
periaatteen noudattamista 
julkishallinnossa erityisesti 
verohallinnon, julkisten hankintojen, 
kaupunkisuunnittelun sekä 
paikallishallinnon ja tullin myöntämien 
lupien alalla;

Or. en

Tarkistus 37
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
10 kohta



PE454.670v01-00 28/54 AM\852061FI.doc

FI

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

10. kehottaa jatkamaan Montenegron 
julkisen hallinnon uudistuksia, koska se 
edelleen kärsii rahoituksen 
puutteellisuudesta ja liiallisesta 
politisoimisesta, ja kehottaa erityisesti 
tarkistamaan virkamiehiä ja valtion 
työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, jotta 
Montenegrossa voidaan ottaa käyttöön 
kokomaisvaltaiseen ja ansioihin 
perustuvaan rekrytointiin perustuva 
järjestelmä, avoimet rekrytointisäännöt ja 
urakehitystä koskevien sääntöjen 
käyttöönotto mukaan luettuina; korostaa 
myös henkilöresurssien vahvistamisen 
tarvetta paikallishallinnon tasolla ja sen 
toiminnan kannalta riittävien 
rahoitusresurssien varmistamisen tarvetta, 
jotta voidaan varmistaa paikallishallinnon 
tehokkuus ja avoimuus, joka on erityisen 
tärkeää käynnissä olevan 
hajauttamisprosessin aikana; kiinnittää 
huomiota tarpeeseen kunnioittaa 
henkilöstöhallintoviranomaisen 
oikeudellisesti sitovia päätöksiä;

10. kehottaa jatkamaan Montenegron 
julkisen hallinnon uudistuksia, koska se 
edelleen kärsii rahoituksen 
puutteellisuudesta ja liiallisesta 
politisoimisesta, ja kehottaa erityisesti 
tarkistamaan virkamiehiä ja valtion 
työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä, jotta 
Montenegrossa voidaan ottaa käyttöön 
kokomaisvaltaiseen ja ansioihin 
perustuvaan rekrytointiin perustuva 
järjestelmä, avoimet rekrytointisäännöt ja 
urakehitystä koskevien sääntöjen 
käyttöönotto mukaan luettuina; korostaa 
myös henkilöresurssien vahvistamisen 
tarvetta paikallishallinnon tasolla ja sen 
toiminnan kannalta riittävien 
rahoitusresurssien varmistamisen tarvetta, 
jotta voidaan varmistaa paikallishallinnon 
tehokkuus ja avoimuus, joka on erityisen 
tärkeää käynnissä olevan 
hajauttamisprosessin aikana; kiinnittää 
huomiota tarpeeseen kunnioittaa 
henkilöstöhallintoviranomaisen 
oikeudellisesti sitovia päätöksiä; on 
tyytyväinen myös julkishallinnon 
alueellisen koulun (ReSPA) 
perustamiseen Danilovgradiin;

Or. en

Tarkistus 38
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. pitää uutta lakia, joka kieltää syrjinnän 
työsuhteissa ja syrjinnän julkisten 
palvelujen tarjonnassa ja kieltää syrjinnän 
kaikkien muiden perusteiden kuin 
ansioiden perusteella, myönteisenä ja 

11. pitää uutta lakia, joka kieltää syrjinnän 
työsuhteissa ja julkisten palvelujen 
tarjonnassa ja kieltää syrjinnän kaikkien 
muiden perusteiden kuin ansioiden 
perusteella, myönteisenä ja merkittävänä 
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merkittävänä toimena kohti syrjinnän 
torjuntaa edistävän oikeuskehyksen 
käyttöönottoa; panee kuitenkin merkille 
jäljellä olevat puutteet mainitussa laissa ja 
vaatii niiden korjaamista; korostaa, että 
romanien, ashkalien ja egyptiläisten 
kaltaisten heikossa asemassa olevien 
ryhmien ja vammaisten henkilöiden 
katsotaan edelleen olevan syrjinnän 
kohteina ja että sukupuoliseen 
suuntaukseen perustuva syrjintä on 
edelleen yleistä;

toimena kohti syrjinnän torjuntaa edistävän 
oikeuskehyksen käyttöönottoa; panee 
kuitenkin merkille jäljellä olevat puutteet 
mainitussa laissa ja vaatii niiden 
korjaamista; korostaa, että romanien, 
ashkalien ja egyptiläisten kaltaisten 
heikossa asemassa olevien ryhmien ja 
vammaisten henkilöiden katsotaan edelleen 
olevan syrjinnän kohteina ja että 
sukupuoliseen suuntautumiseen ja 
sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä 
on edelleen yleistä myös valtion 
viranomaisten keskuudessa; kehottaa 
Montenegron viranomaisia lujittamaan 
syrjintätapausten ehkäisemisen, 
seurannan, seuraamusten ja syytteiden 
täytäntöönpanomekanismeja;

Or. en

Tarkistus 39
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. pitää uutta lakia, joka kieltää syrjinnän
työsuhteissa ja syrjinnän julkisten 
palvelujen tarjonnassa ja kieltää syrjinnän
kaikkien muiden perusteiden kuin 
ansioiden perusteella, myönteisenä ja 
merkittävänä toimena kohti syrjinnän 
torjuntaa edistävän oikeuskehyksen 
käyttöönottoa; panee kuitenkin merkille 
jäljellä olevat puutteet mainitussa laissa ja 
vaatii niiden korjaamista; korostaa, että 
romanien, ashkalien ja egyptiläisten 
kaltaisten heikossa asemassa olevien 
ryhmien ja vammaisten henkilöiden 
katsotaan edelleen olevan syrjinnän 
kohteina ja että sukupuoliseen 
suuntaukseen perustuva syrjintä on 
edelleen yleistä;

11. pitää uutta lakia, joka kieltää syrjinnän
työsuhteissa ja julkisten palvelujen 
tarjonnassa, myönteisenä ja merkittävänä 
toimena kohti syrjinnän torjuntaa edistävän 
oikeuskehyksen käyttöönottoa; panee 
kuitenkin merkille jäljellä olevat puutteet 
mainitussa laissa ja vaatii niiden 
korjaamista; korostaa, että romanien, 
ashkalien ja egyptiläisten kaltaisten 
yksittäisten ryhmien ja vammaisten 
henkilöiden katsotaan edelleen olevan 
syrjinnän kohteina ja että sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuva syrjintä on 
edelleen yleistä;
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Or. de

Tarkistus 40
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
11 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

11. pitää uutta lakia, joka kieltää syrjinnän
työsuhteissa ja syrjinnän julkisten 
palvelujen tarjonnassa ja kieltää syrjinnän 
kaikkien muiden perusteiden kuin 
ansioiden perusteella, myönteisenä ja 
merkittävänä toimena kohti syrjinnän 
torjuntaa edistävän oikeuskehyksen 
käyttöönottoa; panee kuitenkin merkille 
jäljellä olevat puutteet mainitussa laissa ja 
vaatii niiden korjaamista; korostaa, että 
romanien, ashkalien ja egyptiläisten 
kaltaisten heikossa asemassa olevien
ryhmien ja vammaisten henkilöiden 
katsotaan edelleen olevan syrjinnän 
kohteina ja että sukupuoliseen 
suuntaukseen perustuva syrjintä on 
edelleen yleistä;

11. pitää uutta lakia, joka kieltää syrjinnän
työsuhteissa ja julkisten palvelujen 
tarjonnassa ja kieltää syrjinnän kaikkien 
muiden perusteiden kuin ansioiden 
perusteella, myönteisenä ja merkittävänä 
toimena kohti syrjinnän torjuntaa edistävän 
oikeuskehyksen käyttöönottoa; panee 
kuitenkin merkille jäljellä olevat puutteet 
mainitussa laissa ja vaatii niiden 
korjaamista; on huolestunut siitä, että 
vammaisten työntekijöiden oikeuksia ei 
täysin kunnioiteta, mutta pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä pöytäkirjaa, jossa 
käsitellään vammaisten tilannetta 
työmarkkinoilla ja jonka allekirjoittajina 
on Montenegron ammattiyhdistysten liitto 
(CTUM) ja kansalaisjärjestöjä;

Or. en

Tarkistus 41
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. panee merkille, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja politiikassa ja 
valtionyrityksissä; Kehottaa ryhtymään 
pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi, ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden ja panemaan 

12. on huolissaan siitä, että naiset ovat 
edelleen pahasti aliedustettuja 
parlamentissa, ministeriöissä, hallituksen 
ylimmissä viroissa, julkis- ja 
paikallishallinnon päättävissä tehtävissä 
ja valtionyrityksissä; pitää sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan 
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täytäntöön perheväkivallan kieltävän lain; toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa 
myönteisenä mutta on huolissaan siitä, 
että sukupuolten tasa-arvoa koskeva laki 
ei ole vielä johtanut tasa-arvopolitiikan 
valtavirtaistamiseen; kehottaa ryhtymään 
pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi, ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden ja panemaan 
täytäntöön perheväkivallan kieltävän lain;

Or. en

Tarkistus 42
László Tőkés

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. panee merkille, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja politiikassa ja 
valtionyrityksissä; Kehottaa ryhtymään 
pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi, ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden ja panemaan 
täytäntöön perheväkivallan kieltävän lain;

12. on huolissaan siitä, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja 
päätöksentekoprosesseissa ja johtavissa 
asemissa sekä julkishallinnossa että 
yksityisellä sektorilla; kehottaa ryhtymään 
pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi ja ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden;

Or. en

Tarkistus 43
Maria Eleni Koppa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. panee merkille, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja politiikassa ja 
valtionyrityksissä; Kehottaa ryhtymään 

12. panee merkille, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja politiikassa ja 
valtionyrityksissä; kehottaa ryhtymään 
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pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi, ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden ja panemaan 
täytäntöön perheväkivallan kieltävän lain;

pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi ja ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden; kehottaa panemaan 
täytäntöön perheväkivallan kieltävän lain 
ja pahoittelee sitä, että uhreille apua 
tarjoavat järjestöt eivät saa taloudellista 
tukea; kehottaa viranomaisia 
käynnistämään tiedotuskampanjan, jolla 
naisille tiedotetaan heidän oikeuksistaan, 
ja kehottaa olemaan suhtautumatta 
lempeästi perheväkivaltaan;

Or. en

Tarkistus 44
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12. panee merkille, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja politiikassa ja 
valtionyrityksissä; Kehottaa ryhtymään 
pikaisiin toimiin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi, ottamaan käyttöön 
samapalkkaisuuden ja panemaan 
täytäntöön perheväkivallan kieltävän lain;

12. panee merkille, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuja politiikassa ja 
valtionyrityksissä; kehottaa ryhtymään 
toimiin sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi lähitulevaisuudessa, ottamaan 
vähitellen käyttöön samapalkkaisuuden ja 
panemaan täytäntöön perheväkivallan 
kieltävän lain;

Or. de

Tarkistus 45
László Tőkés

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12 a. panee huolestuneena merkille, että 
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naisten oikeuksien suojelussa, 
perheväkivalta ja uhrien suojelu mukaan 
luettuina, ei ole saavutettu paljon 
edistystä; kehottaa hallitusta panemaan 
täytäntöön perheväkivallalta 
suojautumista koskevan lain sekä 
myöntämään taloudellista tukea uhreille 
apua tarjoaville järjestöille tai uhreille 
itselleen;

Or. en

Tarkistus 46
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
12 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

12 a. on tyytyväinen syrjinnän kieltävän 
lain ja perheväkivallalta suojautumista 
koskevan lain hyväksymiseen; kehottaa 
Montenegron viranomaisia 
varmistamaan, että asiaan liittyvät 
säännökset, vähemmistöjen oikeuksia ja 
vapauksia koskeva laki mukaan luettuna, 
pannaan kattavasti täytäntöön; on 
huolissaan siitä, että muita heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä, kuten romaneja, 
ashkaleita ja egyptiläisiä, vammaisia sekä 
lesboja, homoja, biseksuaalisia ja 
transseksuaalisia henkilöitä syrjitään yhä 
myös valtion viranomaisten keskuudessa; 
muistuttaa, että kaikkia vähemmistöjä on 
suojeltava panemalla syrjinnän kieltävä 
laki tiukasti täytäntöön; kannustaa 
Montenegroa ryhtymään lisätoimiin 
kaikenlaista syrjintää koskevan 
tiedottamisen alalla; kehottaa 
Montenegron viranomaisia tukemaan 
edelleen kattavasti maan sisäisten 
pakolaisten aseman ratkaisemista 
koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa;
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Or. en

Tarkistus 47
László Tőkés

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
13 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

13. Pitää myönteisinä etnisten ryhmien 
välisiä yleisesti ottaen hyviä suhteita ja 
vähemmistöjen oikeuksien yleistä korkeaa 
tasoa, mutta kehottaa viranomaisia ja 
julkishallintoa ottamaan huomioon 
vähemmistöryhmien mielipiteet; kiinnittää 
tässä yhteydessä huomiota tarpeeseen 
selventää perustuslain määräyksiä, jotka 
koskevat vähemmistöjen asianmukaista 
edustusta ja pitää tässä yhteydessä 
myönteisinä toimia, jotka tähtäävät 
täsmällisten tilastotietojen tuottamiseen; 
vaatii kansalaisuuslain ja ulkomaalaislain 
mukauttamista eurooppalaisiin normeihin;

13. pitää myönteisinä etnisten ryhmien 
välisiä yleisesti ottaen hyviä suhteita ja 
vähemmistöjen oikeuksien yleistä korkeaa 
tasoa ja muistuttaa, että tämä on hyvä 
perusta aloittaa rauhan rakentaminen 
alueella, jolle aikanaan oli tyypillistä 
etnisten ryhmien välinen väkivalta ja 
massiiviset väestönsiirrot; kehottaa 
kuitenkin viranomaisia ja julkishallintoa 
ottamaan huomioon vähemmistöryhmien 
mielipiteet sovinnonteon auttamiseksi 
alueella; kiinnittää tässä yhteydessä 
huomiota tarpeeseen selventää perustuslain 
määräyksiä, jotka koskevat vähemmistöjen 
asianmukaista edustusta ja pitää tässä 
yhteydessä myönteisinä toimia, jotka 
tähtäävät täsmällisten tilastotietojen 
tuottamiseen; vaatii kansalaisuuslain ja 
ulkomaalaislain mukauttamista 
eurooppalaisiin normeihin;

Or. en

Tarkistus 48
Vytautas Landsbergis

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 
kehottaa viranomaisia parantamaan 

14. on huolestunut väitteistä, että romani-, 
ashkali- ja egyptiläisyhteisöt ovat edelleen 
jatkuvan syrjinnän kohteina; kehottaa 
viranomaisia parantamaan mainittujen 
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mainittujen ryhmien elinolosuhteita, 
kouluun pääsyä ja sosiaalisten palvelujen 
piiriin pääsyä sekä myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

ryhmien elinolosuhteita, kouluun pääsyä ja 
sosiaalisten palvelujen piiriin pääsyä sekä 
myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

Or. en

Tarkistus 49
László Tőkés

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 
kehottaa viranomaisia parantamaan 
mainittujen ryhmien elinolosuhteita, 
kouluun pääsyä ja sosiaalisten palvelujen 
piiriin pääsyä sekä myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 
kehottaa viranomaisia myöntämään heille 
syntymätodistukset tai todistukset 
kansalaisuudesta, koska 
henkilöllisyystodistuksen omistaminen on 
edellytys sosiaaliturvan, 
terveydenhuollon, koulutuksen ja 
työllisyyspalvelujen saamiselle ja auttaisi 
siten parantamaan heidän elinolojaan; 
korostaa Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

Or. en

Tarkistus 50
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 
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kehottaa viranomaisia parantamaan 
mainittujen ryhmien elinolosuhteita, 
kouluun pääsyä ja sosiaalisten palvelujen 
piiriin pääsyä sekä myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

kehottaa viranomaisia mahdollistamaan
näille ryhmille paremmat elinolosuhteet, 
parantamaan kouluun pääsyä ja 
sosiaalisten palvelujen piiriin pääsyä sekä 
myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

Or. de

Tarkistus 51
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
14 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 
kehottaa viranomaisia parantamaan 
mainittujen ryhmien elinolosuhteita, 
kouluun pääsyä ja sosiaalisten palvelujen 
piiriin pääsyä sekä myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta;

14. korostaa, että romani-, ashkali- ja 
egyptiläisyhteisöjen väitetään edelleen 
olevan jatkuvan syrjinnän kohteina; 
kehottaa viranomaisia parantamaan 
mainittujen ryhmien elinolosuhteita, 
kouluun pääsyä ja sosiaalisten palvelujen 
piiriin pääsyä sekä myöntämään heille 
henkilöllisyystodistukset; korostaa 
erityisesti Konikin leirin olosuhteiden 
kiireellisen parantamisen tarvetta sekä 
tarvetta hyväksyä ja panna täytäntöön 
kestävä strategia leirin sulkemiseksi;

Or. en

Tarkistus 52
László Tőkés

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
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demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta 
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
myönteisenä Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että kansalaisyhteiskunnan ala on 
aktiivinen, dynaaminen ja kasvava tekijä 
Montenegron yhteiskunnassa ja että 
kansalaisjärjestöt ovat luoneet 
kumppanuuksia valtion toimielinten ja 
paikallisten itsehallintoelinten kanssa 
monilla aloilla erityisesti korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, 
mutta kehottaa hallitusta 
mahdollistamaan laajemman kuulemisen
poliittisen päätöksenteon yhteydessä, 
toimien ja lainsäädännön muotoilu mukaan 
luettuna; pitää myönteisenä Kansallisen 
Euroopan yhdentymisneuvoston toimintaa, 
johon osallistuvat kansalaisjärjestöt, 
hallitus, oikeuslaitos ja oppositio, mutta 
vaatii sen roolin tehostamista 
integroitumisessa Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistus 53
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta 
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
myönteisenä Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; painottaa 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa käytävän vuoropuhelun merkitystä 
ja korostaa kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden olennaisen tärkeää roolia 
sosiaalisia ja poliittisia näkökohtia 
koskevan alueellisen yhteistyön 
lisäämisessä; pitää myönteisenä sitä, että 
hallitus on tehostanut yhteistyötään 
kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti 
korruption torjunnassa, mutta vaatii 
viimeksi mainittujen laajempaa kuulemista 
poliittisen päätöksenteon yhteydessä, 
toimien ja lainsäädännön muotoilu mukaan 
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luettuna, sekä viranomaisten toimien 
seurannassa; pitää myönteisenä 
Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistus 54
Maria Eleni Koppa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
myönteisenä Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa; toteaa 
kuitenkin, että kansalaisjärjestöt 
kohtaavat yhä hallinnollisia ongelmia ja 
poliittista painostusta, kehottaa
poistamaan ne ja vaatii
kansalaisjärjestöjen laajempaa kuulemista 
poliittisen päätöksenteon yhteydessä, 
toimien ja lainsäädännön muotoilu mukaan 
luettuna; pitää myönteisenä Kansallisen 
Euroopan yhdentymisneuvoston toimintaa, 
johon osallistuvat kansalaisjärjestöt, 
hallitus, oikeuslaitos ja oppositio, mutta 
vaatii sen roolin tehostamista 
integroitumisessa Euroopan unioniin;

Or. en
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Tarkistus 55
Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
myönteisenä Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; kehottaa 
tehostamaan edelleen yhteistyötä
kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti 
korruption torjunnassa ja vaatii viimeksi 
mainittujen laajempaa kuulemista 
poliittisen päätöksenteon yhteydessä, 
toimien ja lainsäädännön muotoilu mukaan 
luettuna; pitää myönteisenä Kansallisen 
Euroopan yhdentymisneuvoston toimintaa, 
johon osallistuvat kansalaisjärjestöt, 
hallitus, oikeuslaitos ja oppositio, mutta 
vaatii sen roolin tehostamista 
integroitumisessa Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistus 56
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta 
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
myönteisenä Kansallisen Euroopan 

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta 
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä ja suhteiden lujittamista 
edelleen, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
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yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

myönteisenä Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistus 57
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta 
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien ja lainsäädännön 
muotoilu mukaan luettuna; pitää 
myönteisenä Kansallisen Euroopan 
yhdentymisneuvoston toimintaa, johon 
osallistuvat kansalaisjärjestöt, hallitus, 
oikeuslaitos ja oppositio, mutta vaatii sen 
roolin tehostamista integroitumisessa 
Euroopan unioniin;

15. toistaa aktiivisten ja riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen merkitystä 
demokratian kannalta; pitää myönteisenä 
sitä, että hallitus on tehostanut 
yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa 
erityisesti korruption torjunnassa, mutta 
vaatii viimeksi mainittujen laajempaa 
kuulemista poliittisen päätöksenteon 
yhteydessä, toimien, lainsäädännön ja
kehitysohjelmien muotoilu julkisen 
kuulemisprosessin avulla mukaan 
luettuna; pitää myönteisenä Kansallisen 
Euroopan yhdentymisneuvoston toimintaa, 
johon osallistuvat kansalaisjärjestöt, 
hallitus, oikeuslaitos ja oppositio, mutta 
vaatii sen roolin tehostamista 
integroitumisessa Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistus 58
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
15 a kohta (uusi)
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

15 a. kannustaa Montenegron hallitusta 
tekemään tiivistä yhteistyötä ja käymään 
säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysten 
ja muiden kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kanssa; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä Montenegron hallituksen ja 
kansalaisjärjestöjen välisen 
yhteistyöneuvoston nimittämistä; 
korostaa, että on tärkeää lujittaa 
hallituksen, kansalaisjärjestöjen, 
ammattiyhdistysten ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välisen 
yhteistyön institutionaalisia puitteita;

Or. en

Tarkistus 59
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16. pitää myönteisenä edistymistä
Bolognan uudistusprosessin 
täytäntöönpanossa ja kehottaa jatkamaan 
pyrkimyksiä parantaa sekä yleisen että 
ammattikoulutuksen laatua, jotta nuorisolle 
voidaan varmistaa tarvittavat taidot, joiden 
avulla nuoret voivat kilpailla menestyksellä 
työmarkkinoilla; korostaa osallistavan 
koulutuksen merkitystä, heikommassa 
asemassa olevien ryhmien lapset mukaan 
luettuina;

16. panee merkille edistymisen Bolognan 
uudistusprosessin täytäntöönpanossa ja 
kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä parantaa 
sekä yleisen että ammattikoulutuksen 
laatua, jotta nuorisolle voidaan varmistaa 
tarvittavat taidot, joiden avulla nuoret 
voivat kilpailla menestyksellä 
työmarkkinoilla; korostaa osallistavan 
koulutus-, perhe- ja sosiaalipolitiikan
merkitystä erityisesti heikommassa 
asemassa olevien ryhmien lasten kannalta;

Or. de
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Tarkistus 60
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
16 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

16. pitää myönteisenä edistymistä 
Bolognan uudistusprosessin 
täytäntöönpanossa ja kehottaa jatkamaan 
pyrkimyksiä parantaa sekä yleisen että 
ammattikoulutuksen laatua, jotta nuorisolle 
voidaan varmistaa tarvittavat taidot, joiden 
avulla nuoret voivat kilpailla menestyksellä 
työmarkkinoilla; korostaa osallistavan 
koulutuksen merkitystä, heikommassa 
asemassa olevien ryhmien lapset mukaan 
luettuina;

16. pitää myönteisenä edistymistä 
Bolognan uudistusprosessin 
täytäntöönpanossa ja kehottaa jatkamaan 
pyrkimyksiä parantaa sekä yleisen että 
ammattikoulutuksen laatua, jotta nuorisolle 
voidaan varmistaa tarvittavat taidot, joiden 
avulla nuoret voivat kilpailla menestyksellä 
työmarkkinoilla; kehottaa tehostamaan 
myös heikommassa asemassa olevien 
ryhmien lapset kattavan, osallistavaa 
koulutusta koskevan strategian 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 61
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 
mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 

17. antaa tunnustusta Montenegron 
hallituksen toimille varmistaa 
ilmaisunvapaus tiedotusvälineissä 
hyväksymällä sähköisiä viestimiä koskeva 
laki ja muutoksia rikoslakiin mutta 
kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kehottaa Montenegron 
viranomaisia osoittamaan edelleen, että 
ne ovat sitoutuneet varmistamaan, että 
tiedonvälitysalan toimintaan ei puututa 
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fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

poliittisesti ja että sääntelyviranomaisten 
riippumattomuus on turvattu; kiinnittää 
huomiota kunnianloukkauksesta 
määrättävien sakkojen suhteettomuuteen, 
koska ne estävät jatkuvasti toimittajien 
työtä, ja vaatii kunnianloukkausta 
koskevan lain mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä; 

Or. en

Tarkistus 62
Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 
mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
haittaavat jatkuvasti toimittajien työn 
vapautta ja riippumattomuutta, ja vaatii 
kunnianloukkausta koskevan lain 
mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
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vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä; 

korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä; 

Or. en

Tarkistus 63
Andreas Mölzer

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 
mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; vaatii kunnianloukkausta 
koskevan lain mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

Or. de

Tarkistus 64
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta
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Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 
mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 
mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat ilmoitukset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 65
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
17 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 

17. kehottaa ryhtymään toimiin 
tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja 
toimittajien ammattitaidon 
varmistamiseksi, yleisradiotoiminnan 
harjoittajan valmiuksien ja 
riippumattomuuden vahvistaminen mukaan 
luettuna; kiinnittää huomiota 
kunnianloukkauksesta määrättävien 
sakkojen suhteettomuuteen, koska ne 
estävät jatkuvasti toimittajien työtä, ja 
vaatii kunnianloukkausta koskevan lain 
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mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

mukauttamista Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa; korostaa, että 
toimittajiin ja kansalaisyhteiskunnan 
aktivisteihin kohdistuvaa pelottelua ja 
fyysistä väkivaltaa koskevat syytökset on 
tutkittava perusteellisesti ja tarvittaessa 
vietävä oikeuteen; korostaa toimittajien 
korkealuokkaisten ammatillisten 
vaatimusten ja ammattietiikkaa koskevan 
säännöstön noudattamisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 66
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
18 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

18. pitää myönteisenä Montenegron 
saavutuksia taloudellisten uudistusten 
täytäntöönpanossa, mutta korostaa, että 
talouskriisi on paljastanut potentiaalisia 
heikkouksia maan talousmallissa, ja 
korostaa rakenneuudistusten jatkamisen 
tarvetta; kehottaa erityisesti jatkamaan 
yritystoiminnan sääntelyn parantamista ja 
yksinkertaistamista ja edistämään 
erityisesti pk-yritysten 
toimintamahdollisuuksia;

18. pitää myönteisenä Montenegron 
saavutuksia taloudellisten uudistusten 
täytäntöönpanossa mutta korostaa, että 
talouskriisi on paljastanut potentiaalisia 
heikkouksia maan talousmallissa, ja 
korostaa rakenneuudistusten jatkamisen 
tarvetta; kehottaa erityisesti jatkamaan 
yksityistämissopimusten seurannan ja 
täytäntöönpanon parantamista, 
varmistamaan valtiontukia koskevien 
säännösten avoimuuden, hyväksymään 
parempia ja yksinkertaisempia 
yritystoimintaa koskevia säännöksiä ja 
edistämään erityisesti pk-yritysten 
toimintamahdollisuuksia;

Or. en
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Tarkistus 67
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
19 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

19. panee merkille parannukset 
työmarkkinoiden toiminnassa, mutta panee 
huolestuneena merkille epävirallisen 
työttömyyden korkean tason; kiinnittää 
huomiota siihen, että rakenteellinen 
työttömyys on edelleen ominaista 
työmarkkinoille ja että samaan aikaan 
korkeata ammattitaitoa vaativat työpaikat 
ovat täyttämättä, mikä todistaa työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan epätasapainon;

19. panee merkille parannukset 
työmarkkinoiden toiminnassa mutta panee 
huolestuneena merkille epävirallisen 
työttömyyden korkean tason; katsoo, että 
epävirallinen talous on syvään juurtunut 
ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii 
syvällisiä, yhteiskunnan kaikki 
näkökohdat kattavia strategioita;
kiinnittää huomiota siihen, että 
rakenteellinen työttömyys on edelleen 
ominaista työmarkkinoille ja että samaan 
aikaan korkeata ammattitaitoa vaativat 
työpaikat ovat täyttämättä, mikä todistaa 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
epätasapainon; on tyytyväinen kansallisten 
ammattipätevyyttä koskevien puitteiden 
hyväksymiseen, koska ne kattavat 
edellytykset tämän epäsuhdan 
ratkaisemiseksi, ja kehottaa Montenegron 
hallitusta panemaan asian ripeästi 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 68
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20. korostaa liikenteen infrastruktuurin 
parantamisen tarvetta ja sen varmistamisen 
tarvetta, että maan liikennejärjestelmä on 
yhteydessä naapurimaiden 
liikennejärjestelmiin, koska se on tärkeää 
Montenegron kehittämisen kannalta; 

20. korostaa liikenteen infrastruktuurin 
parantamisen tarvetta ja sen varmistamisen 
tarvetta, että maan liikennejärjestelmä on 
yhteydessä naapurimaiden 
liikennejärjestelmiin, koska se on tärkeää 
Montenegron kehittämisen kannalta; 
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kehottaa Montenegroa jatkamaan 
rautatieverkon kehittämistä, koska se on 
elinkelpoinen ja ympäristöystävällinen 
vaihtoehto maantieliikenteelle ja voisi 
vastata merkittävästä osuudesta sekä 
henkilö- että tavaraliikenteessä;

kehottaa Montenegroa jatkamaan 
rautatieverkon kehittämistä ja nykyisen 
verkon uudenaikaistamista, koska se on 
elinkelpoinen ja ympäristöystävällinen 
vaihtoehto maantieliikenteelle ja voisi 
vastata merkittävästä osuudesta sekä 
henkilö- että tavaraliikenteessä;

Or. en

Tarkistus 69
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
20 a kohta (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

20 a. tähdentää, että Montenegro on 
ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) kahdeksan keskeistä työntekijöiden 
oikeuksia koskevaa yleissopimusta sekä 
uudistetun Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan; korostaa, että vaikka 
työlaissa säädetään työntekijöiden 
perusoikeuksista ja ammattiyhdistysten 
oikeuksista, olemassa on yhä rajoituksia;
kehottaa Montenegroa lujittamaan 
edelleen työntekijöiden ja 
ammattiyhdistysten oikeuksia; 
huomauttaa, että työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelulla on tärkeä merkitys, ja 
kehottaa Montenegron hallitusta 
toimimaan kunnianhimoisemmin ja 
lujittamaan edelleen sosiaalineuvostoa; 
korostaa, että on tärkeää lisätä 
sosiaalineuvoston avoimuutta ja 
tehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 70
Jelko Kacin

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21. pitää myönteisenä sitä, että 
perustuslakinsa mukaan Montenegro on 
ympäristöystävällinen valtio; panee 
merkille matkailun merkittävän osuuden ja 
sen mahdollisuuden kehittää edelleen 
Montenegron taloutta; panee kuitenkin 
merkille matkailun aiheuttamat 
ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 
jatkamaan luontoympäristön suojelua 
esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 
paikallisen lainsäädännön nopean 
täytäntöönpanon avulla; kiinnittää erityistä 
huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa 
erityisesti paikallisella tasolla turvallisen 
jätehuollon varmistamiseksi; pitää 
myönteisinä toimia, jotka koskevat 
matalahiilisen talouden kehittämistä 
Montenegron valtavien vesivoimavarojen 
avulla, minkä ansiosta maa voi viedä 
energiaa ja saada maksuksi ulkomaista 
valuuttaa sen jälkeen, kun yhdysliitos 
Italiaan on rakennettu;

21. pitää myönteisenä sitä, että 
perustuslakinsa mukaan Montenegro on 
ympäristöystävällinen valtio; panee 
merkille matkailun merkittävän osuuden ja 
sen mahdollisuuden kehittää edelleen 
Montenegron taloutta; panee kuitenkin 
merkille matkailun aiheuttamat 
ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 
jatkamaan luontoympäristön suojelua 
esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 
paikallisen lainsäädännön nopean 
täytäntöönpanon avulla; katsoo, että 
tarvitaan lisää tehokkaita toimia, jotta 
voidaan estää Adrianmeren rannikon 
mahdolliset tuhot; kiinnittää erityistä 
huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa 
erityisesti paikallisella tasolla turvallisen 
jätehuollon varmistamiseksi; pitää 
myönteisinä toimia, jotka koskevat 
matalahiilisen talouden kehittämistä 
Montenegron valtavien vesivoimavarojen 
avulla, minkä ansiosta maa voi viedä 
energiaa ja saada maksuksi ulkomaista 
valuuttaa sen jälkeen, kun yhdysliitos 
Italiaan on rakennettu;

Or. en

Tarkistus 71
Maria Eleni Koppa

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21. pitää myönteisenä sitä, että 
perustuslakinsa mukaan Montenegro on 

21. pitää myönteisenä sitä, että 
perustuslakinsa mukaan Montenegro on 
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ympäristöystävällinen valtio; panee 
merkille matkailun merkittävän osuuden ja 
sen mahdollisuuden kehittää edelleen 
Montenegron taloutta; panee kuitenkin 
merkille matkailun aiheuttamat 
ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 
jatkamaan luontoympäristön suojelua 
esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 
paikallisen lainsäädännön nopean 
täytäntöönpanon avulla; kiinnittää erityistä 
huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa 
erityisesti paikallisella tasolla turvallisen
jätehuollon varmistamiseksi; pitää 
myönteisinä toimia, jotka koskevat 
matalahiilisen talouden kehittämistä 
Montenegron valtavien vesivoimavarojen 
avulla, minkä ansiosta maa voi viedä 
energiaa ja saada maksuksi ulkomaista 
valuuttaa sen jälkeen, kun yhdysliitos 
Italiaan on rakennettu;

ympäristöystävällinen valtio; panee 
merkille matkailun merkittävän osuuden ja 
sen mahdollisuuden kehittää edelleen 
Montenegron taloutta; panee kuitenkin 
merkille matkailun aiheuttamat 
ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 
jatkamaan luontoympäristön suojelua 
esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 
paikallisen lainsäädännön nopean 
täytäntöönpanon avulla; kiinnittää erityistä 
huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa 
erityisesti paikallisella tasolla turvallisen 
jätehuollon varmistamiseksi; pitää 
myönteisinä toimia, jotka koskevat 
matalahiilisen talouden kehittämistä 
Montenegron merkittävien
vesivoimavarojen ja muiden uusiutuvien 
energiavarojen avulla, koska ne auttavat 
kattamaan kotimaiset tarpeet ja niiden 
ansiosta maa voi myös viedä energiaa ja 
saada maksuksi ulkomaista valuuttaa; 
varoittaa kuitenkin, että suurilla padoilla 
on usein merkittäviä kielteisiä 
ympäristövaikutuksia, ja kehottaa 
suorittamaan EU:n säännöstön 
mukaisesti asianmukaiset 
ympäristövaikutusten arvioinnit ennen 
tällaisten patojen hyväksymistä tai lupien 
myöntämistä niille;

Or. en

Tarkistus 72
Zoran Thaler

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21. pitää myönteisenä sitä, että 
perustuslakinsa mukaan Montenegro on 
ympäristöystävällinen valtio; panee 
merkille matkailun merkittävän osuuden ja 
sen mahdollisuuden kehittää edelleen 
Montenegron taloutta; panee kuitenkin 

21. pitää myönteisenä sitä, että 
perustuslakinsa mukaan Montenegro on 
ympäristöystävällinen valtio; panee 
merkille matkailun merkittävän osuuden ja 
sen mahdollisuuden kehittää edelleen 
Montenegron taloutta; panee kuitenkin 
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merkille matkailun aiheuttamat 
ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 
jatkamaan luontoympäristön suojelua 
esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 
paikallisen lainsäädännön nopean 
täytäntöönpanon avulla; kiinnittää erityistä 
huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa 
erityisesti paikallisella tasolla turvallisen 
jätehuollon varmistamiseksi; pitää 
myönteisinä toimia, jotka koskevat 
matalahiilisen talouden kehittämistä 
Montenegron valtavien vesivoimavarojen
avulla, minkä ansiosta maa voi viedä 
energiaa ja saada maksuksi ulkomaista 
valuuttaa sen jälkeen, kun yhdysliitos 
Italiaan on rakennettu;

merkille matkailun aiheuttamat 
ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 
jatkamaan luontoympäristön suojelua 
esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 
paikallisen lainsäädännön nopean 
täytäntöönpanon avulla; kiinnittää erityistä 
huomiota tarpeeseen tehostaa jätehuoltoa 
erityisesti paikallisella tasolla turvallisen 
jätehuollon varmistamiseksi; pitää 
myönteisinä toimia, jotka koskevat 
matalahiilisen talouden kehittämistä 
Montenegron merkittävien uusiutuvien 
energiavarojen avulla;

Or. en

Tarkistus 73
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
21 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

21 a. kehottaa Montenegron viranomaisia 
ja erityisesti talousministeriötä 
julkistamaan verkkosivuillaan äskettäin 
tehdyn sopimuksen maanalaisen 
voimalinjan rakentamisesta Montenegron 
ja Italian välille; panee merkille joidenkin 
kuntien ja kansalaisjärjestöjen Italiassa 
tästä hankkeesta tekemän oikeudellisen 
valituksen ja kehottaa julkistamaan 
kaikki sopimuksesta johtuvat seuraukset, 
ympäristövaikutukset mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 74
Göran Färm

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. antaa Montenegrolle tunnustuksen sen 
hyvistä suhteista naapurimaihin ja 
vakauttajan roolista Länsi-Balkanin 
alueella; panee merkille, että Montenegro 
on useimpien alueellisten järjestöjen 
aktiivinen jäsen ja että maa on tehnyt useita 
oikeudellisia ja poliittisia sopimuksia 
naapurivaltioiden kanssa; pitää 
myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian 
kanssa allekirjoitettuja 
takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian 
kanssa tehtyä luovuttamissopimusta; 
kehottaa Montenegroa ratkaisemaan 
pikaisesti rajakiistansa Kroatian kanssa 
Kansainvälisen tuomioistuimen 
välityksellä;

22. panee tyytyväisenä merkille, että 
Montenegro on sitoutunut lujasti 
alueelliseen yhteistyöhön ja että se on 
rakentavasti toimiva alueellinen 
kumppani; antaa Montenegrolle 
tunnustuksen sen hyvistä suhteista 
naapurimaihin ja vakauttajan roolista 
Länsi-Balkanin alueella; panee merkille, 
että Montenegro on useimpien alueellisten 
järjestöjen aktiivinen jäsen ja että maa on 
tehnyt useita oikeudellisia ja poliittisia 
sopimuksia naapurivaltioiden kanssa; 
kannustaa Montenegroa jatkamaan 
rakentavaa sitoutumistaan alueelliseen 
yhteistyöhön ja lujittamaan kahdenvälisiä 
suhteitaan naapurimaidensa kanssa; pitää 
myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian 
kanssa allekirjoitettuja 
takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian 
kanssa tehtyä luovuttamissopimusta; 
kehottaa Montenegroa ratkaisemaan 
pikaisesti rajakiistansa Kroatian kanssa 
Kansainvälisen tuomioistuimen 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 75
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. antaa Montenegrolle tunnustuksen sen 
hyvistä suhteista naapurimaihin ja 
vakauttajan roolista Länsi-Balkanin 

22. antaa Montenegrolle tunnustuksen sen 
hyvistä suhteista naapurimaihin ja 
vakauttajan roolista Länsi-Balkanin 
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alueella; panee merkille, että Montenegro 
on useimpien alueellisten järjestöjen 
aktiivinen jäsen ja että maa on tehnyt useita 
oikeudellisia ja poliittisia sopimuksia 
naapurivaltioiden kanssa; pitää 
myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian 
kanssa allekirjoitettuja 
takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian 
kanssa tehtyä luovuttamissopimusta; 
kehottaa Montenegroa ratkaisemaan 
pikaisesti rajakiistansa Kroatian kanssa 
Kansainvälisen tuomioistuimen 
välityksellä;

alueella; panee merkille, että Montenegro 
on useimpien alueellisten järjestöjen 
aktiivinen jäsen ja että maa on tehnyt useita 
oikeudellisia ja poliittisia sopimuksia 
naapurivaltioiden kanssa; pitää 
myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian 
kanssa allekirjoitettuja 
takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian 
ja Kroatian kanssa tehtyä 
luovuttamissopimusta; kehottaa 
Montenegroa ratkaisemaan pikaisesti 
rajakiistansa Kroatian kanssa 
Kansainvälisen tuomioistuimen 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 76
Ivo Vajgl

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
22 kohta

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

22. antaa Montenegrolle tunnustuksen sen 
hyvistä suhteista naapurimaihin ja 
vakauttajan roolista Länsi-Balkanin 
alueella; panee merkille, että Montenegro 
on useimpien alueellisten järjestöjen 
aktiivinen jäsen ja että maa on tehnyt useita 
oikeudellisia ja poliittisia sopimuksia 
naapurivaltioiden kanssa; pitää 
myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian 
kanssa allekirjoitettuja 
takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian 
kanssa tehtyä luovuttamissopimusta; 
kehottaa Montenegroa ratkaisemaan 
pikaisesti rajakiistansa Kroatian kanssa 
Kansainvälisen tuomioistuimen 
välityksellä;

22. antaa Montenegrolle tunnustuksen sen 
hyvistä suhteista naapurimaihin ja 
vakauttajan roolista Länsi-Balkanin 
alueella; panee merkille, että Montenegro 
on useimpien alueellisten järjestöjen 
aktiivinen jäsen ja että maa on tehnyt useita 
oikeudellisia ja poliittisia sopimuksia 
naapurivaltioiden kanssa; pitää 
myönteisenä äskettäin Kroatian ja Serbian 
kanssa allekirjoitettuja 
takaisinottosopimuksia ja äskettäin Serbian 
kanssa tehtyä luovuttamissopimusta; 
kehottaa Montenegroa ratkaisemaan 
pikaisesti rajakiistansa Kroatian kanssa 
Kansainvälisen tuomioistuimen avulla;

Or. en



PE454.670v01-00 54/54 AM\852061FI.doc

FI


