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Изменение 1
Maria Eleni Koppa

Предложение за резолюция
Позоваване 1 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид заключенията на 
Европейския съвет от 19 и 20 юни 
2003 г. и приложението към тях със 
заглавие „Програма от Солун за 
Западните Балкани: път към 
Европейска интеграция“,

Or. en

Изменение 2
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че държавите-
членки на ЕС се стремят към започване 
на преговорите за присъединяване на 
Черна гора през юни 2012 г. и че 
Комисията беше приканена от 
Европейския съвет да предложи рамка 
за преговорите с тази страна;

A. като има предвид, че държавите-
членки на ЕС се стремят към започване 
на преговорите за присъединяване на 
Черна гора веднага след като бъдат 
изпълнени всички необходими условия 
и че Комисията беше приканена от 
Европейския съвет да предложи рамка 
за преговорите с тази страна; 

Or. de

Изменение 3
Nikolaos Chountis

Предложение за резолюция
Съображение В



PE480.646v01-00 4/54 AM\889997BG.doc

BG

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че политическият 
консенсус по въпросите, свързани с ЕС, 
в Черна гора остава висок и че целта за
постигане на напредък в интеграцията в 
ЕС и НАТО е крайъгълен камък на 
външната политика на Черна гора; като 
има предвид, че усилията за реформи 
изискват силна политическа воля и 
твърд ангажимент за справяне с 
предстоящите в процеса на 
присъединяване предизвикателства;

В. като има предвид, че политическият 
консенсус по въпросите, свързани с ЕС, 
в Черна гора остава висок и че целта за 
постигане на напредък в интеграцията в 
ЕС е крайъгълен камък на външната 
политика на Черна гора; като има 
предвид, че усилията за реформи 
изискват силна политическа воля и 
твърд ангажимент за справяне с 
предстоящите в процеса на 
присъединяване предизвикателства;
  

Or. el

Изменение 4
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че политическият 
консенсус по въпросите, свързани с ЕС, 
в Черна гора остава висок и че целта за 
постигане на напредък в интеграцията в 
ЕС и НАТО е крайъгълен камък на 
външната политика на Черна гора; като 
има предвид, че усилията за реформи 
изискват силна политическа воля и 
твърд ангажимент за справяне с 
предстоящите в процеса на 
присъединяване предизвикателства;

В. като има предвид, че политическият 
консенсус по въпросите, свързани с ЕС, 
в Черна гора остава висок и че целта за 
постигане на напредък в интеграцията в 
ЕС е крайъгълен камък на външната 
политика на Черна гора; като има 
предвид, че усилията за реформи 
изискват силна политическа воля и 
твърд ангажимент за справяне с 
предстоящите в процеса на 
присъединяване предизвикателства;

Or. de

Изменение 5
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че Черна гора е 
постигнала значителен напредък в 
изпълнението на седемте ключови 
приоритети, набелязани от Комисията 
през 2010 г., а именно подобрения в 
работата на парламента и на 
избирателната рамка, професионализъм 
на публичната администрация, 
независимост на съдебната система, 
борба с корупцията, борба с 
организираната престъпност, 
гарантиране на свободата на медиите и 
сътрудничество с гражданското 
общество;

Г. като има предвид, че Черна гора е 
постигнала напредък в изпълнението на 
седемте ключови приоритети, 
набелязани от Комисията през 2010 г., а 
именно подобрения в работата на 
парламента и на избирателната рамка, 
професионализъм на публичната 
администрация, независимост на 
съдебната система, борба с корупцията, 
борба с организираната престъпност, 
гарантиране на свободата на медиите и 
сътрудничество с гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 6
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че Черна гора 
отбелязва скромно възстановяване на 
икономиката, наред с ниска инфлация и
със значителен приток на преки 
чуждестранни инвестиции; като има 
предвид, че Черна гора е изпълнила 
свързаните с търговията разпоредби на 
Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране (ССА) с ЕС;

Д. като има предвид, че Черна гора 
отбелязва скромно възстановяване на 
икономиката, наред с ниска инфлация,
със значителен приток на преки 
чуждестранни инвестиции и леко 
намаляване на процента на 
безработица; като има предвид, че 
Черна гора е изпълнила свързаните с 
търговията разпоредби на 
Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране (ССА) с ЕС;

Or. it
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Изменение 7
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че е необходимо 
Черна гора да продължи да полага 
усилия за по-нататъшни реформи като 
прилага ефикасно плана за действие на 
правителството в областта на ключовите 
приоритети, като ускори 
възстановяването от икономическата 
криза, поддържайки в същото време, 
наред с друго, фискална стабилност, 
както и като укрепва и изгражда 
административния и институционалния 
капацитет, необходими за поемане на 
задълженията, свързани с членството в 
ЕС, в бъдеще;

Е. като има предвид, че е необходимо 
Черна гора да продължи да полага 
усилия за по-нататъшни реформи като 
прилага ефикасно плана за действие на 
правителството в областта на ключовите 
приоритети, като ускори 
възстановяването от икономическата 
криза, като същевременно осигурява 
подходящ контрол на публичните 
разходи и на външния дълг, който е 
по-висок в сравнение с данните за 2011 
г., и поддържа, наред с друго, фискална 
стабилност, както и като укрепва и 
изгражда административния и 
институционалния капацитет, 
необходими за поемане на 
задълженията, свързани с членството в 
ЕС, в бъдеще;

Or. it

Изменение 8
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.;
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и 
прекомерно започването на 
преговорите предвид на значителния 
напредък постигнат досега от Черна 

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г. и 
изказва неодобрението си по повод на 
това решение;
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гора при изпълнение на референтните 
критерии;

Or. nl

Изменение 9
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и 
прекомерно започването на 
преговорите предвид на значителния 
напредък постигнат досега от Черна 
гора при изпълнение на референтните 
критерии;

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите–членки на ЕС да 
обмислят внимателно датата на 
започване на преговорите предвид на 
това, че въпреки значителния 
напредък, постигнат досега от Черна 
гора при изпълнение на референтните 
критерии, все още оставят някои 
изисквания, които трябва да бъдат 
изпълнени;

Or. it

Изменение 10
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Станимир Илчев

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и прекомерно 
започването на преговорите предвид на 

1. приветства решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и прекомерно 
започването на преговорите предвид на 
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значителния напредък постигнат досега 
от Черна гора при изпълнение на 
референтните критерии;

значителния напредък постигнат досега 
от Черна гора при изпълнение на 
референтните критерии;

Or. en

Изменение 11
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и прекомерно 
започването на преговорите предвид на 
значителния напредък постигнат 
досега от Черна гора при изпълнение на 
референтните критерии;

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и прекомерно 
започването на преговорите предвид на 
напредъка, постигнат досега от Черна 
гора при изпълнение на референтните 
критерии;

Or. en

Изменение 12
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и прекомерно 
започването на преговорите предвид на 
значителния напредък постигнат досега 

1. приема за сведение решението на 
Европейския съвет за започване на 
преговорите с Черна гора за 
присъединяване през юни 2012 г.; 
призовава държавите-членки на ЕС да 
не забавят неоснователно и прекомерно 
започването на преговорите предвид на 
значителния напредък постигнат досега 
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от Черна гора при изпълнение на 
референтните критерии;

от Черна гора при изпълнение на 
зададените референтни критерии;

Or. en

Изменение 13
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 
критериите за членство;  твърдо е 
убеден, страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни 
кандидатки, за да се запази доверието в
процеса на разширяване;

2. твърдо е убеден –  макар да 
подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
усилия, за да отговорят на критериите за 
членство –  че страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни
кандидатки, за да се запази 
обективното оценяване на процеса на 
разширяване;

Or. it

Изменение 14
Maria Eleni Koppa

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 
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критериите за членство; твърдо е 
убеден, страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни 
кандидатки, за да се запази доверието в 
процеса на разширяване;

критериите за членство; твърдо е 
убеден, че страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и напредък в 
изпълнението на критериите и че
процесът на тяхното присъединяване не 
следва по никакъв начин да се обвързва 
с напредъка на други съседни страни 
или страни кандидатки, за да се запази 
доверието в процеса на разширяване;

Or. en

Изменение 15
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 
критериите за членство; твърдо е 
убеден, страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни 
кандидатки, за да се запази доверието в 
процеса на разширяване;

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 
критериите за присъединяване; твърдо е 
убеден, че страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни 
кандидатки, за да се запази доверието в 
процеса на разширяване;

Or. en

Изменение 16
Andreas Mölzer
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Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 
критериите за членство; твърдо е 
убеден, страните кандидатки или 
потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни 
кандидатки, за да се запази доверието в 
процеса на разширяване;

2. подчертава необходимостта да се даде 
положителен сигнал на Черна гора и на 
останалите страни, които полагат 
сериозни усилия, за да отговорят на 
критериите за членство; твърдо е 
убеден, че всички страни кандидатки 
или потенциални кандидатки следва да 
бъдат оценявани единствено според 
техните собствени заслуги и 
постижения и процесът на тяхното 
присъединяване не следва по никакъв 
начин да се обвързва с напредъка на 
други съседни страни или страни 
кандидатки, за да се запази доверието в 
процеса на разширяване;

Or. de

Изменение 17
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. Отбелязва със задоволство, че 
помощта по ИПП функционира добре 
в Черна гора; насърчава както 
черногорското правителство, така и 
Комисията да опростят 
административната процедура за 
финансиране по ИПП с цел тя да 
стане по-достъпна за по-малките и 
неправителствените организации, 
профсъюзи и други бенефициери;

Or. en
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Изменение 18
Lorenzo Fontana

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. приветства Черна гора за това, че 
отбелязва висока степен на 
съответствие с критериите за 
членство, чрез постигането на 
задоволителни цялостни резултати 
по отношение на ключовите 
приоритети;

3. Отбелязва частичното постигане 
на съответствие с някои критерии за 
членство; подчертава 
необходимостта да се ускори 
постигането на оставащите цели;

Or. it

Изменение 19
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. приветства Черна гора за това, че 
отбелязва висока степен на съответствие 
с критериите за членство, чрез 
постигането на задоволителни цялостни 
резултати по отношение на ключовите 
приоритети;

3. приветства Черна гора за това, че 
отбелязва висока степен на съответствие 
с критериите за присъединяване, чрез 
постигането на задоволителни цялостни 
резултати по отношение на ключовите 
приоритети;

Or. en

Изменение 20
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. приветства Черна гора за това, че 3. приветства Черна гора за това, че 
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отбелязва висока степен на съответствие 
с критериите за членство, чрез 
постигането на задоволителни 
цялостни резултати по отношение на 
ключовите приоритети;

отбелязва висока степен на съответствие 
с критериите за членство, чрез 
постигането на задоволителни резултати 
по отношение на ключовите 
приоритети;

Or. de

Изменение 21
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. приветства Черна гора за това, че 
отбелязва висока степен на съответствие 
с критериите за членство, чрез 
постигането на задоволителни цялостни 
резултати по отношение на ключовите 
приоритети;

3. приветства Черна гора за това, че 
отбелязва висока степен на съответствие 
с критериите за членство, чрез 
постигането на задоволителни цялостни 
резултати по отношение на ключовите 
приоритети; призовава 
правителството на Черна гора да 
засили значително борбата си срещу 
корупцията и организираната 
престъпност, за да постигне 
стабилни резултати;

Or. en

Изменение 22
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. подчертава, че в процеса на 
присъединяване на Черна гора от 
съществено значение ще остане
полагането на всеобхватни и 
качествени усилия за провеждане на 

4. подчертава необходимостта и 
значението на това да се полагат 
всеобхватни и качествени усилия за 
провеждане на реформите, с особен 
акцент върху областта на правовата 



PE480.646v01-00 14/54 AM\889997BG.doc

BG

реформите, с особен акцент върху 
областта на правовата държава и 
основните права, по-специално 
борбата с корупцията и организираната 
престъпност; призовава органите на 
властта на Черна гора продължат да 
изпълняват без проблеми задълженията 
си, произтичащи от Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране;

държава и основните права; изтъква, че 
най-важната цел за тези усилия е 
предприемането на мерки за борба с 
корупцията и организираната 
престъпност, които ще останат от 
съществено значение в процеса на 
присъединяване на Черна гора;
призовава органите на властта на Черна 
гора продължат да изпълняват без 
проблеми задълженията си, 
произтичащи от Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране;

Or. it

Изменение 23
Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. подчертава, че в процеса на 
присъединяване на Черна гора от 
съществено значение ще остане 
полагането на всеобхватни и качествени 
усилия за провеждане на реформите, с 
особен акцент върху областта на 
правовата държава и основните права, 
по-специално борбата с корупцията и 
организираната престъпност; призовава 
органите на властта на Черна гора 
продължат да изпълняват без проблеми 
задълженията си, произтичащи от 
Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране;

4. подчертава, че в процеса на 
присъединяване на Черна гора от 
съществено значение ще остане 
полагането на всеобхватни и качествени 
усилия за провеждане на реформите, с 
особен акцент върху областта на 
правовата държава и основните права, 
по-специално борбата с корупцията и 
организираната престъпност; призовава 
органите на властта на Черна гора 
продължат да изпълняват без проблеми 
задълженията си, произтичащи от 
Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране; споделя мнението, че 
институциите на ЕС ще бъдат в най-
добра позиция да наблюдават и 
улесняват реформата на съдебната 
система, в момента, в който бъде 
отворена Глава 23 от преговорите за 
присъединяване;

Or. en
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Изменение 24
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Станимир Илчев, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 4 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. приветства новата стратегия на 
Комисията за преговорите за 
присъединяване да отвори Глава 23 и 
Глава 24 в началото на преговорите и 
се надява, че тези две глави ще бъдат 
отворени възможно най-скоро, за да 
ускорят допълнително реформите на 
съдебната система в Черна гора;

Or. en

Изменение 25
Maria Eleni Koppa

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. насърчава Черна гора да продължи да 
води конструктивен диалог между 
политическите сили с цел да защити 
сплотеността на мултиетническия 
характер на страната и за надрастване на 
оставащите прояви на културно и 
национално разделение, както и за 
преодоляване на потенциална 
дискриминация;

5. припомня, че ЕС е основан на 
ценностите на културното 
многообразие, толерантността и 
равните права за всички в 
обществото; насърчава Черна гора да 
продължи да води конструктивен диалог 
между политическите сили с цел да 
защити сплотеността на 
мултиетническия характер на страната и 
за надрастване на оставащите прояви на 
културно и национално разделение, 
както и за преодоляване на
дискриминацията; изразява 
съжаление, че дискриминацията 
срещу лесбийки, гейове, бисексуални 
или транссексуални лица (ЛГБТ)  
продължава да бъде реалност в 
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страната и призовава за правилното 
прилагане на съществуващата, 
антидискриминационна, 
законодателна рамка, както и за 
адекватни подобрения в 
съответствие с европейските 
стандарти;

Or. en

Изменение 26
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. приветства законодателните действия, 
предприети за подобряване на 
функционирането на националния 
парламент; въпреки това препоръчва 
полагането на допълнителни усилия за 
по-голяма прозрачност на 
законодателния процес, за увеличаване 
на участието на обществеността в 
разработването на ново законодателство 
чрез още по-тясно допитване до субекти 
на гражданското общество, за засилване 
на административния капацитет на 
парламента с цел подобряване на 
неговото функциониране както по 
отношение на законодателната му 
дейност, така и по отношение на 
политическия надзор и демократичен 
контрол на изпълнителната власт, както 
и за по-често и по-ефикасно използване 
на инструмента на изслушванията с цел 
консултации и контрол;

6. приветства законодателните действия, 
предприети за подобряване на 
функционирането на националния 
парламент; въпреки това препоръчва 
полагането на допълнителни усилия за 
по-голяма прозрачност на 
законодателния процес, за увеличаване 
на участието на обществеността в 
разработването на ново законодателство 
чрез още по-тясно допитване до субекти 
на гражданското общество, за засилване 
на административния капацитет на
парламента с цел подобряване на 
неговото функциониране както по 
отношение на законодателната му 
дейност, така и по отношение на 
политическия надзор и демократичен 
контрол на изпълнителната власт, както 
и за по-често и по-ефикасно използване 
на инструмента на изслушванията с цел 
консултации и контрол и за 
системното предприемане на 
последващи действия във връзка с 
парламентарни питания и искания 
към правителството;

Or. en
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Изменение 27
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. приветства законодателните действия, 
предприети за подобряване на 
функционирането на националния 
парламент; въпреки това препоръчва 
полагането на допълнителни усилия за 
по-голяма прозрачност на 
законодателния процес, за увеличаване 
на участието на обществеността в 
разработването на ново законодателство 
чрез още по-тясно допитване до субекти 
на гражданското общество, за засилване 
на административния капацитет на 
парламента с цел подобряване на 
неговото функциониране както по 
отношение на законодателната му 
дейност, така и по отношение на 
политическия надзор и демократичен 
контрол на изпълнителната власт, както 
и за по-често и по-ефикасно използване 
на инструмента на изслушванията с цел 
консултации и контрол;

6. приветства законодателните действия, 
предприети за подобряване на 
функционирането на националния 
парламент; въпреки това препоръчва 
полагането на допълнителни усилия за 
по-голяма прозрачност на 
законодателния процес, за увеличаване 
на участието на обществеността в 
разработването на ново законодателство 
чрез още по-тясно допитване до субекти 
на гражданското общество, за засилване 
на административния капацитет на 
парламента с цел подобряване на 
неговото функциониране както по 
отношение на законодателната му 
дейност, така и по отношение на 
политическия надзор и демократичен 
контрол на изпълнителната власт, както 
и за по-често и по-ефикасно използване 
на инструмента на изслушванията с цел 
консултации и контрол; по-точно, 
препоръчва да бъдат увеличени 
функциите и правомощията на 
парламентарната комисия по 
международни отношения и 
европейска интеграция, така че 
парламентът да може да упражнява 
адекватен и ефективен надзор над 
процеса на европейска интеграция;

Or. en

Изменение 28
Andreas Mölzer
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Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства приемането на изменение 
в закона за избора на общински 
съветници и на членове на парламента, 
като едно от оставащите условия от 
седемте ключови приоритети; въпреки 
това призовава органите на властта 
в Черна гора да допълнят посочените 
законодателни постижения с нови 
действия за засилване на равенството 
между половете, тъй като то все 
още не е практически гарантирано;

7. приветства приемането на изменение 
в закона за избора на общински 
съветници и на членове на парламента, 
като едно от оставащите условия от 
седемте ключови приоритети;

Or. de

Изменение 29
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. подчертава проблема, че жените 
продължават да бъдат изключително 
слабо представени в парламента, на 
висши правителствени постове и на 
постове на вземане на решения в 
обществения и частния сектор;
следователно приветства новите 
разпоредби, които предвиждат 30% 
от кандидатите в избирателните 
листи да бъдат жени, но в тази 
връзка изразява загриженост, че 
равенството между половете не е 
гарантирано на практика; изразява 
загриженост и относно 
широкоразпространените нарушения 
на трудовите права на жените, 
включително на правото на равно 
заплащане; насърчава органите на 
властта в Черна гора да засилят 
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усилията си за интегриране на 
политиките за равенство между 
половете и да въведат принципа за 
равно заплащане;

Or. en

Изменение 30
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за оптимизиране
на съдебната система, насочено към по-
добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението;

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за подобряване на 
съдебната система, с цел повишаване 
на нейната ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението;

Or. de
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Изменение 31
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за оптимизиране на 
съдебната система, насочено към по-
добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението;

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост и отчетност на 
съдебната система, подобрят 
съдебната независимост и 
професионалната автономия на 
Съдебния и Прокурорския съвет; 
подчертава, че е необходимо 
корупцията и конфликтите на интереси 
да бъдат наблюдавани по-ефикасно; 
призовава за оптимизиране на съдебната 
система, насочено към по-добра съдебна 
ефикасност, като се има предвид, че 
Черна гора продължава да бъде една от 
страните с най-висок брой на основни 
съдилища, съдии, прокурори и 
административен персонал на глава от 
населението;

Or. en
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Изменение 32
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за оптимизиране на 
съдебната система, насочено към по-
добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението;

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за оптимизиране на 
съдебната система, насочено към по-
добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението; призовава 
правителството и парламента да 
засилят още повече независимостта 
на съдебната власт, като се 
съсредоточат върху избора на съдии и 
прокурорите, тяхната финансова 
независимост от правителството и 
стриктното прилагане на 
дисциплинарните разпоредби спрямо 
съдиите и прокурорите в случай на 
тяхното неспазване; призовава освен 
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това черногорските органи на 
властта на повишат прозрачността 
на съдебната система, като 
публикуват присъдите, особено по 
дела, свързани с организираната 
престъпност и корупция, но също 
така и като публикуват информация 
за разходите  на съдилищата, 
съдиите и прокурорите и 
финансовите аспекти на
назначенията и повишенията на 
съдии и прокурори;

Or. en

Изменение 33
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за оптимизиране на 
съдебната система, насочено към по-

10. отбелязва напредъка, постигнат в 
реформата на съдебната система, по-
специално, наред с другото, по 
отношение на намаляването на броя на 
изостаналите дела по съдилищата, 
приемането на мерки за укрепване на 
независимостта, отчетността, 
безпристрастността и ефикасността на 
съдиите и прокурорите, което 
представлява ключов приоритет, както и 
в по-системното прилагане от страна на 
Съдебния съвет на дисциплинарните 
процедури срещу заподозрени съдии и 
прокурори; приканва парламента на 
Черна гора да приеме конституционни 
разпоредби, които да засилят правната 
независимост на съдебната система и 
професионалната автономия на 
Прокурорския съвет; подчертава, че е 
необходимо корупцията и конфликтите 
на интереси да бъдат наблюдавани по-
ефикасно; призовава за оптимизиране на 
съдебната система, насочено към по-
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добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението;

добра съдебна ефикасност, като се има 
предвид, че Черна гора продължава да 
бъде една от страните с най-висок брой 
на основни съдилища, съдии, прокурори 
и административен персонал на глава от 
населението; подновява призива си за 
уеднаквяване на съдебната практика 
с цел гарантиране на предвидима 
съдебна система и обществено 
доверие;

Or. en

Изменение 34
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 10 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. отбелязва, че липсата на 
инфраструктура и оборудване спъва 
съдебната ефективност; изисква, на 
бюджета на съдебната система да 
бъде предоставено адекватно 
финансиране за тази цел;

Or. en

Изменение 35
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 10 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10б. призовава Черна гора да установи 
общи критерии за обучение на 
магистрати, които да се прилагат от 
Центъра за обучение на магистрати, 
и да отпусне необходимите 
финансови ресурси за изпълнението на 
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тази цел;

Or. en

Изменение 36
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

11. отбелязва работата в областта 
на политиката за борба с корупцията 
с приемането на законодателство за 
борба с корупцията, по-специално новия 
закон за възлагане на обществени 
поръчки, закона за финансиране на 
политическите партии и измененията 
към закона за конфликта на интереси; 
отбелязва, че при все това новият закон 
за възлагане на обществени поръчки е 
по-рестриктивен от предишното 
законодателство и следователно 
може да има разубеждаващ ефект по 
отношение на предоставянето на 
информация за корупцията; изразява 
съмнения относно факта, че 
прилагането на закона за 
финансирането на политическите 
партии се делегира в голяма степен на 
Държавната избирателна комисия 
(ДИК), която се състои от 
представители на политическите 
партии;  изразява загриженост 
относно значителната роля на 
представителите на политическите 
партии в комисията за 
предотвратяване на конфликт на 
интереси, която отговаря за 
прилагането на новите изменение в 
закона за конфликта на интереси; 
отбелязва, че корупцията все още е 
доминираща в много области и 
продължава да бъде предмет на особена 



AM\889997BG.doc 25/54 PE480.646v01-00

BG

загриженост; изтъква отново 
необходимостта от това повече дела по 
обвинения в корупция на високо 
равнище да завършват с присъди, от 
въвеждането на по-точни механизми за 
изпълнение и контрол на инициативите 
за борба с корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;
призовава правителството и 
парламента да преразгледат 
проектозакона за свободния достъп до 
информация, тъй като настоящата 
версия ще ограничи сериозно достъпа 
до информация и с това ще намали 
способността на организациите на 
гражданското общество и на 
средствата за масова информация да 
разкриват случаи на корупция;

Or. en

Изменение 37
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
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повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди и фокусът да се 
насочи особено към случаи на 
корупция на високо равнище; изтъква 
отново и необходимостта от 
последователно прилагане на 
законодателството в областта на 
борбата с корупцията, от въвеждането 
на по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

Or. en

Изменение 38
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
призовава за продължаване на 
усилията в борбата с корупцията и 
отбелязва ниския брой на 
осъдителните присъди по дела за 
корупция на високо равнище; изтъква 
отново необходимостта от това повече 
дела по обвинения в корупция да 
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обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

Or. en

Изменение 39
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси;  отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост;  
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси;  отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост, което 
може да постави значителна 
тежест върху публичните финанси; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
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органите за борба с корупцията;

Or. it

Изменение 40
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
бъдат разглеждани обстойно и да  
завършват с осъдителни присъди, от 
въвеждането на по-точни механизми за 
изпълнение и контрол на инициативите 
и проектите за борба с корупцията и 
от засилване на сътрудничеството 
между агенциите и на обмена на 
информация, особено между полицията 
и прокуратурата; насърчава парламента 
на Черна гора да засили надзора, който 
упражнява върху органите за борба с 
корупцията;

Or. en

Изменение 41
Надежда Нейнски
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Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде 
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за изпълнение и 
контрол на инициативите за борба с 
корупцията и от засилване на 
сътрудничеството между агенциите и на 
обмена на информация, особено между 
полицията и прокуратурата; насърчава 
парламента на Черна гора да засили 
надзора, който упражнява върху 
органите за борба с корупцията;

11. приветства по-нататъшния 
значителен напредък в приемането на 
законодателство за борба с корупцията, 
по-специално новия закон за възлагане 
на обществени поръчки, закона за 
финансиране на политическите партии и 
измененията към закона за конфликта на 
интереси; отбелязва, че при все това 
корупцията все още е доминираща в 
много области и продължава да бъде
предмет на особена загриженост; 
изтъква отново необходимостта от това 
повече дела по обвинения в корупция да 
завършват с присъди, от въвеждането на 
по-точни механизми за незабавно 
изпълнение и сериозен контрол на 
инициативите за борба с корупцията и 
от засилване на сътрудничеството 
между агенциите и на обмена на 
информация, особено между полицията 
и прокуратурата; насърчава парламента 
на Черна гора да засили надзора, който 
упражнява върху органите за борба с 
корупцията;

Or. en

Изменение 42
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. отбелязва, че индексът за 
възприятие на корупцията на 
„Трансперънси Интернешънъл“ за 
Черна гора е 3,7, което продължава да 
бъде твърде висока стойност;
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Or. nl

Изменение 43
Monica Luisa Macovei

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. призовава Комисията да включи в 
следващия си доклад за напредъка 
оценка на въздействието и 
резултатите, постигнати при 
разпределянето на средства на ЕС за 
реформата на съдебната власт и 
борбата срещу корупцията;

Or. en

Изменение 44
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. насърчава правителството да 
приложи законодателството 
относно финансирането на 
политическите партии и 
предизборните кампании колкото е 
възможно по-скоро; освен това 
призовава за засилване на 
правомощията на Държавната 
избирателна комисия и за 
гарантиране на независимата й и 
ефективна работа;

Or. en
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Изменение 45
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. насърчава компетентните 
правоприлагащи органи да разследват 
случаите на корупция, по-специално 
свързаните с корупция на високо 
равнище, и призовава органите да 
хвърлят повече светлина върху 
обвиненията в корупция, свързани с 
приватизацията, като например 
случая с Telecom Crne Gore;

Or. en

Изменение 46
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. настоятелно призовава органите 
на Черна гора да разследват 
политиката на ценообразуване на 
големите предприятия, държавна 
собственост, като например 
Електрическата компания на Черна 
гора (EGCP), и да гарантират пълна 
прозрачност; призовава органите и 
правителството да реагират на 
проведените наскоро протести, 
предизвикани от повишаването на 
цените на електроенергията и 
телекомуникациите; призовава 
властите да продължат да 
разследват факта, че цените на 
електроенергията за обикновените 
потребители нарастват значително, 



PE480.646v01-00 32/54 AM\889997BG.doc

BG

докато някои предприятия и лица 
продължават да консумират 
електроенергия, без да я заплащат, и 
че според финансовите отчети на 
EGCP те вече са консумирали 
електроенергия на стойност над 120 
милиона евро; настоятелно призовава 
властите на Черна гора да разследват 
дали чужди инвеститори на 
енергийния пазар и в 
инфраструктурата на Черна гора, 
като например италианските 
компании A2A и Terna, спазват 
данъчното законодателство и 
дружественото право на Черна гора;

Or. en

Изменение 47
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите;  
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността;  
призовава журналистите да спазват 

13. макар да признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, 
отбелязва случаи на твърдения за 
сплашване и физическо насилие спрямо 
журналисти, свързани с широко 
разпространените ограничения на 
свободата на медиите;  призовава 
органите на властта на Черна гора да 
демонстрират своята ангажираност за 
медии, свободни от политическо 
вмешателство и за обезпечаване на 
независимостта на регулаторните 
органи;  приканва правителството на 
Черна гора да предложи промени в 
съществуващото законодателство 
относно свободата на информация по 
начин, който няма да доведе до 
ограничаване на достъпа до информация 
и на прозрачността; призовава 
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професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

Or. it

Изменение 48
Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите;
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността;
призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но
изразява загриженост относно 
случаите на твърдения за сплашване и 
физическо насилие спрямо журналисти 
и данни за намаляване на свободата на 
медиите; призовава органите на властта 
на Черна гора да разследват 
задълбочено случаите на физическо 
насилие и сплашване на журналисти 
и да демонстрират своята ангажираност 
за медии, свободни от политическо 
вмешателство и за обезпечаване на 
независимостта на регулаторните 
органи; приканва правителството на 
Черна гора да предложи промени в 
съществуващото законодателство 
относно свободата на информация по 
начин, който няма да доведе до 
ограничаване на достъпа до информация 
и на прозрачността; призовава 
журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;
призовава органите да осигурят
всички необходими условия, за да 
може органът за саморегулиране на 
медиите да започне да функционира;
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Or. en

Изменение 49
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите; 
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността; 
призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите; 
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който не води до 
ограничаване на достъпа до информация 
и на прозрачността; призовава
журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

Or. de

Изменение 50
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите; 
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността; 
призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

13. признава напредъка на 
законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите; 
изразява загриженост относно броя 
на нерешените съдебни дела за 
клевета и обида срещу медии и 
журналисти; призовава органите на 
властта на Черна гора да демонстрират 
своята ангажираност за медии, свободни 
от политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността; 
насърчава сдруженията на медиите 
да подготвят система за 
саморегулиране, основаваща се на най-
добрите европейски стандарти, и 
призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

Or. en

Изменение 51
Ulrike Lunacek
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. признава напредъка на 13. признава напредъка на 
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законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите; 
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на прозрачността; 
призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

законодателството за обезпечаване на 
свободата на изразяване в медиите, но 
все още отбелязва случаи на твърдения 
за сплашване и физическо насилие 
спрямо журналисти и данни за 
намаляване на свободата на медиите; 
призовава органите на властта на Черна 
гора да демонстрират своята 
ангажираност за медии, свободни от 
политическо вмешателство и за 
обезпечаване на независимостта на 
регулаторните органи; приканва 
правителството на Черна гора да 
предложи промени в съществуващото 
законодателство относно свободата на 
информация по начин, който няма да 
доведе до ограничаване на достъпа до 
информация и на 
прозрачността;настоятелно призовава 
органите да разследват сериозно и да 
започнат наказателно преследване 
във връзка с убийствата на 
журналистите Duško Jovanović, Srđan 
Vojičić, Jevrem Brković и нападенията 
и заплахите за живота срещу Mladen 
Stojović, Tufik Softić и Aleksandar 
Zeković, както и във връзка с 
подпалването на автомобилите на 
ежедневника „Vijesti“, а също и на 
отговорните лица за нападението над 
екипа на „TV Vijesti“ през ноември 
2011 г. в Humci близо до Nikšić;
призовава журналистите да спазват 
професионалната етика и стандарти по 
отношение на зачитането на правото на 
личен живот и достойнство в медиите;

Or. en

Изменение 52
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Предложение за резолюция
Параграф 14
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Предложение за резолюция Изменение

14. приветства усилията на 
правителството да подобри 
сътрудничеството с неправителствените 
организации и призовава за 
продължаване на консултациите с 
гражданското общество в сферата на 
формирането на политики и 
законодателната дейност; счита за 
положителен факта, че държавните 
институции са назначили лица за 
контакт с НПО и че много от тези 
институции са определили критериите и 
процедурата за подбор на представители 
на гражданското общество в 
съответните работни групи, създадени 
от правителството;

14. приветства усилията на 
правителството да подобри 
сътрудничеството с неправителствените 
организации и призовава за 
продължаване на консултациите с 
гражданското общество в сферата на 
формирането на политики и 
законодателната дейност; счита за 
положителен факта, че държавните 
институции са назначили лица за 
контакт с НПО и че много от тези 
институции са определили критериите и 
процедурата за подбор на представители 
на гражданското общество в 
съответните работни групи, създадени 
от правителството; въпреки това 
подчертава важността на това, да се 
засили диалогът с профсъюзите, 
както и с организациите на 
гражданското общество, 
представляващи или занимаващи се с 
най-уязвимите групи и въпроси, 
свързани с равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 53
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства добрите като цяло 
междуетнически отношения, 
включително управлението на 
чувствителни въпроси като етническата 
принадлежност и езика в преброяването 
на населението;  отбелязва със 
задоволство, че законодателната рамка 
относно антидискриминационните 

15. отбелязва подобрението на
междуетническите отношения, 
включително управлението на 
чувствителни въпроси като етническата 
принадлежност и езика в преброяването 
на населението;  отбелязва жалбите 
на редица малцинствени групи 
относно резултатите от 
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политики и защитата на малцинствата е 
до голяма степен налична;  подчертава, 
че все още са необходими допълнителни 
усилия за прилагането й;  призовава 
органите на властта в Черна гора да 
предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на по-добро 
представителство на малцинствата в 
публичните институции на национално 
и местно равнище, като се има предвид, 
че лицата, принадлежащи към 
малцинствата, остават 
непропорционално ниско представени в 
публичните институции;  призовава 
органите на властта да се борят срещу 
дискриминацията на ромската, 
ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, 
достъп до социална сигурност, 
здравеопазване, образование, жилищно 
настаняване и услуги по заетостта;

преброяването на населението, 
публикувани от Monstat;  отбелязва със 
задоволство, че законодателната рамка 
относно антидискриминационните 
политики и защитата на малцинствата е 
до голяма степен налична;  подчертава, 
че все още са необходими допълнителни 
усилия за прилагането й; призовава 
органите на властта в Черна гора да 
предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на по-добро 
представителство на малцинствата в 
публичните институции на национално 
и местно равнище, като се има предвид, 
че лицата, принадлежащи към 
малцинствата, остават 
непропорционално ниско представени в 
публичните институции;  призовава 
органите на властта да се борят срещу 
дискриминацията на ромската, 
ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, 
достъп до социална сигурност, 
здравеопазване, образование, жилищно 
настаняване и услуги по заетостта;

Or. it

Изменение 54
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства добрите като цяло 
междуетнически отношения, 
включително управлението на 
чувствителни въпроси като етническата 
принадлежност и езика в преброяването 
на населението; отбелязва със 
задоволство, че законодателната рамка 
относно антидискриминационните 
политики и защитата на малцинствата е 
до голяма степен налична; подчертава, 

15. приветства добрите като цяло 
междуетнически отношения, 
включително управлението на 
чувствителни въпроси като етническата 
принадлежност и езика в преброяването 
на населението; отбелязва със 
задоволство, че законодателната рамка 
относно антидискриминационните 
политики и защитата на малцинствата е 
до голяма степен налична, 
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че все още са необходими допълнителни 
усилия за прилагането й; призовава 
органите на властта в Черна гора да 
предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на по-добро 
представителство на малцинствата в 
публичните институции на национално 
и местно равнище, като се има предвид, 
че лицата, принадлежащи към 
малцинствата, остават 
непропорционално ниско представени в 
публичните институции; призовава 
органите на властта да се борят срещу 
дискриминацията на ромската, 
ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, 
достъп до социална сигурност, 
здравеопазване, образование, жилищно 
настаняване и услуги по заетостта;

включително съветникът на 
министър-председателя по въпросите 
на правата на човека и защитата 
срещу дискриминацията; подчертава, 
че все още са необходими допълнителни 
усилия за прилагането й; призовава 
органите на властта в Черна гора да 
предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на по-добро 
представителство на малцинствата в 
публичните институции на национално 
и местно равнище, като се има предвид, 
че лицата, принадлежащи към 
малцинствата, остават 
непропорционално ниско представени в 
публичните институции; призовава 
органите на властта да се борят срещу 
дискриминацията на ромската, 
ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, 
достъп до социална сигурност, 
здравеопазване, образование, жилищно 
настаняване и услуги по заетостта;

Or. en

Изменение 55
Lívia Járóka

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства добрите като цяло 
междуетнически отношения, 
включително управлението на 
чувствителни въпроси като етническата 
принадлежност и езика в преброяването 
на населението; отбелязва със 
задоволство, че законодателната рамка 
относно антидискриминационните 
политики и защитата на малцинствата е 
до голяма степен налична; подчертава, 
че все още са необходими допълнителни 
усилия за прилагането й; призовава 

15. приветства добрите като цяло 
междуетнически отношения, 
включително управлението на 
чувствителни въпроси като етническата 
принадлежност и езика в преброяването 
на населението; отбелязва със 
задоволство, че законодателната рамка 
относно антидискриминационните 
политики и защитата на малцинствата е 
до голяма степен налична; подчертава, 
че все още са необходими допълнителни 
усилия за прилагането й; призовава 
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органите на властта в Черна гора да 
предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на по-добро 
представителство на малцинствата в 
публичните институции на национално 
и местно равнище, като се има предвид, 
че лицата, принадлежащи към 
малцинствата, остават 
непропорционално ниско представени в 
публичните институции; призовава 
органите на властта да се борят срещу 
дискриминацията на ромската, 
ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, 
достъп до социална сигурност, 
здравеопазване, образование, жилищно 
настаняване и услуги по заетостта;

органите на властта в Черна гора да 
предприемат допълнителни мерки за 
гарантиране на по-добро 
представителство на малцинствата в 
публичните институции на национално 
и местно равнище, като се има предвид, 
че лицата, принадлежащи към 
малцинствата, остават 
непропорционално ниско представени в 
публичните институции; призовава 
органите на властта да се борят срещу 
дискриминацията на ромската, 
ашкалската и египетската общност и да 
подобрят техните условия на живот, 
достъп до социална сигурност, 
здравеопазване, образование, жилищно 
настаняване и услуги по заетостта;
освен това настоятелно призовава 
правителството и местните органи 
да се присъединят към Европейската 
рамка за национални стратегии за 
приобщаване на ромите, като 
стартират и представят 
десетгодишна национална стратегия 
за приобщаване след изтичането на 
срока на настоящата стратегия за 
периода 2008-2012 г., за да подобрят 
положението на ромската общност, 
ашкалите и египетската общност 
(RAE);

Or. en

Изменение 56
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. припомня, че зачитането на 
правата на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните 
лица представлява критерий на ЕС, 
който се наблюдава строго от 
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Европейската комисия; настоятелно 
призовава правителството и 
парламента на Черна гора да 
приведат националната правна и 
институционална рамка в 
съответствие със стандартите на 
ЕС и международните стандарти по 
отношение на правата на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните 
и транссексуалните лица; припомня, 
че равното третиране и равните 
права на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните 
лица са особено важни в сектора на 
здравеопазването; приветства 
приетия наскоро Закон срещу 
дискриминацията, в който изрично се 
посочва сексуалната ориентация и 
половата идентичност; приветства 
също така резултата от срещата на 
високо равнище от 14 октомври 
2011 г. между заместник министър-
председателя и черногорските 
организации на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните 
лица; призовава правителството да се 
ангажира сериозно в трите работни 
групи, създадени в резултат от 
срещата; настоятелно призовава 
органите на Черна гора да разследват 
сериозно инцидента с гранатата със 
сълзотворен газ, случил се по време на 
концерта по случай международния 
ден срещу хомофобията през 2011 г.; 
настоятелно призовава органите на 
Черна гора да се въздържат от 
сплашване на лесбийки, гейове, 
бисексуални и транссексуални лица и 
техните организации; призовава 
органите на Черна гора да положат 
максимални усилия, за да гарантират 
сигурността и безопасността на 
прайд-парада през 2012 г., който ще 
представлява тест за готовността 
на страната да защищава правата на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните 
и транссексуалните лица;
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Or. en

Изменение 57
Emine Bozkurt

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. изразява загриженост относно 
сплашването и нападенията срещу 
лесбийки, гейове, бисексуални и 
транссексуални лица и техни 
активисти; призовава Черна гора да 
положи максимални усилия да 
предотврати нападенията над 
общността на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните 
лица и да се ангажира с кампании за 
повишаване на осведомеността по 
отношение на правата на човека на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните 
и транссексуалните лица и забраната 
на дискриминация на основата на 
сексуална ориентация и полова 
идентичност;

Or. en

Изменение 58
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Станимир Илчев, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 15 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. приветства приетия наскоро 
Закон срещу дискриминацията, в 
който изрично се посочва сексуалната 
ориентация и половата 
идентичност; припомня, че 
зачитането на правата на 
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лесбийките, гейовете, бисексуалните 
и транссексуалните лица 
представлява критерий на ЕС, който 
се наблюдава строго от Европейската 
комисия;

Or. en

Изменение 59
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. подчертава, че Черна гора е 
ратифицирала осемте конвенции за 
основните трудови права на 
Международната организация на 
труда (МОТ) и преразгледаната 
Европейска социална харта;
подчертава, че все още съществуват 
ограничения независимо от това, че 
основните трудови и синдикални 
права са предвидени в Кодекса на 
труда; насърчава Черна гора да 
продължава да укрепва трудовите и 
синдикалните права; изтъква 
значителната роля на социалния 
диалог и насърчава правителството 
на Черна гора да увеличи своите 
амбиции по отношение на Социалния 
съвет и допълнително да го укрепи;
изтъква значението на 
подобряването на прозрачността и 
ефективността на Социалния съвет;

Or. en

Изменение 60
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Станимир Илчев
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Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. подчертава, че всички 
политически партии, независимо от 
общността, която представляват, 
следва да се стремят да поддържат 
конструктивен и зрял политически 
климат и да се въздържат от 
търсене на политическа подкрепа 
извън страната или от това, да 
бъдат възприемани като действащи 
от името на съседни страни;

Or. en

Изменение 61
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. насърчава Черна гора да укрепи
юридическата рамка, определяща 
правата на лицата с увреждания и да 
подобри достъпа им до заетост, 
включително в публични институции; 
призовава органите на властта да 
адаптират обществените пространства 
към нуждите на тези лица и да 
продължат с провеждането на кампании 
за повишаване на осведомеността, 
насочени към социалното приобщаване 
на хората с увреждания;

16. насърчава Черна гора да 
консолидира юридическата рамка, 
определяща правата на лицата с 
увреждания, и да гарантира достъпа им 
до заетост, включително в публични 
институции; призовава органите на 
властта да адаптират обществените 
пространства към нуждите на тези лица 
и да продължат с провеждането на 
кампании за повишаване на 
осведомеността, насочени към 
социалното приобщаване на хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 62
Maria Eleni Koppa
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Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. като отбелязва, че понастоящем в 
Черна гора има над 15 000 разселени 
лица с произход от Хърватия, Босна и 
Херцеговина и Косово, приканва 
правителството на Черна гора да намери 
трайно и устойчиво решение на въпроса, 
също и като прилага изцяло съответната 
си стратегия и полага допълнителни 
усилия за предоставяне на правен статут 
на разселените лица; счита за важно 
тяхното завръщане в държавите им на 
произход, както и необходимостта да се 
премахнат оставащите пречки между 
държавите от региона и да се улеснява 
завръщането; отбелязва със задоволство 
активната роля на Черна гора в 
регионалната програма „Белградска 
инициатива“;

17. като отбелязва, че понастоящем в 
Черна гора има приблизително 15 000 
бежанци, вътрешно разселени и 
разселени лица с произход от Хърватия, 
Босна и Херцеговина и Косово, 
приканва правителството на Черна гора 
да намери трайно и устойчиво решение 
на въпроса, също и като прилага изцяло 
съответната си стратегия и полага 
допълнителни усилия за предоставяне 
на правен статут на разселените лица; 
счита за важно тяхното завръщане в 
държавите им на произход, както и 
необходимостта да се премахнат 
оставащите пречки между държавите от 
региона и да се улеснява завръщането; 
във връзка с това отбелязва със 
задоволство активната роля на Черна 
гора в регионалната програма 
„Белградска инициатива“ и приемането 
на план за действие за изпълнение на 
Стратегията за трайно решаване на 
проблема с разселените и вътрешно 
разселените лица в Черна гора;

Or. en

Изменение 63
Nikolaos Chountis

Предложение за резолюция
Параграф 18

Предложение за резолюция Изменение

18. приветства Черна гора за това, че е 
запазила макроикономическата си 
стабилност, но отбелязва също така 
прогнозите за забавяне на 
икономическия растеж и запазване на 

18. приветства Черна гора за това, че е 
запазила макроикономическата си 
стабилност, но отбелязва също така 
прогнозите за забавяне на 
икономическия растеж и запазване на 
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висока безработица; насърчава 
правителството да ускори 
възстановяването от сериозния 
икономически спад през 2009 г., като 
същевременно поддържа фискална 
стабилност при следване на по-
предпазливи фискални политики и 
намаляване на публичния дълг, за да 
създаде солиден икономически 
напредък с цел подобряване на 
стандарта на живот;

висока безработица; насърчава 
правителството да ускори 
възстановяването от сериозния 
икономически спад през 2009 г., като 
същевременно поддържа фискална 
стабилност при следване на по-
предпазливи фискални политики и 
намаляване на публичния дълг, за да 
създаде солиден икономически 
напредък с цел подобряване на 
стандарта на живот; призовава 
правителството да насърчава 
стратегии за публични инвестиции, 
имащи за цел постигане на справедлив 
икономически растеж и намаляване 
на безработицата; същевременно 
препоръчва приемането на социални и 
икономически политики за 
осигуряване на по-добра защита на 
безработните и увеличаване на 
доходите на работещите;

Or. el

Изменение 64
Nikolaos Chountis

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. приветства приемането на важни 
структурни реформи, като например 
публичната пенсионна система, 
оптимизирането на публичната служба 
или нова схема за финансиране на 
местното самоуправление; насърчава 
Черна гора да продължава със 
структурните реформи, по-специално 
укрепването на правовата държава, 
физическата инфраструктура и 
човешките ресурси, и да взема по-
нататъшни мерки за премахване на 
бариерите пред стопанската дейност 
и подобряване на бизнес-средата, 

19. приветства приемането на важни 
структурни реформи, като например 
публичната пенсионна система, 
оптимизирането на публичната служба 
или нова схема за финансиране на 
местното самоуправление; насърчава 
Черна гора да продължава със 
структурните реформи, по-специално 
укрепването на правовата държава, 
физическата инфраструктура и 
човешките ресурси, както и да увеличи 
стабилността на пазара на труда и да 
насърчи конкурентоспособността на 
износа си;  продължава да бъде 
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както и да увеличи гъвкавостта на 
пазара на труда и да насърчи 
конкурентоспособността на износа си; 
продължава да бъде загрижен относно 
значителното равнище на неофициална 
заетост и неформална икономика, което 
създава значителни предизвикателства 
за икономиката и обществото на Черна 
гора;

загрижен относно значителното 
равнище на неофициална заетост и 
неформална икономика, което създава 
значителни предизвикателства за 
икономиката и обществото на Черна 
гора;

Or. el

Изменение 65
Надежда Нейнски

Предложение за резолюция
Параграф 19 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. приветства приемането на 
стратегии за развитие за малките и 
средните предприятия (МСП) за 
периода 2011-2015 г. и на 
Стратегията за насърчаване на 
конкурентоспособността на 
микроравнище за периода 2011-2015 г.;
насърчава правителството да 
подобри координацията между 
различните институции, работещи в 
тази област, да събира по-пълни 
данни за МСП и да укрепи системата 
за единна регистрация на 
предприятията с цел да гарантира 
ефективното изпълнение на тези 
стратегии;

Or. en

Изменение 66
Eduard Kukan

Предложение за резолюция
Параграф 20
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Предложение за резолюция Изменение

20. приканва правителството на Черна 
гора съществено да укрепи 
институционалния и административния 
капацитет, както и свързаното с 
присъединяването сътрудничество и 
координация между съответните 
държавни институции; призовава 
органите на властта да предприемат 
действия относно разпокъсаността на 
административната система и 
застъпването на сфери на 
компетентност на ресорните 
министерства с цел да се подобри 
качеството на законодателната дейност 
и в крайна сметка да се укрепи 
правовата държава;

20. приканва правителството на Черна 
гора съществено да укрепи 
институционалния и административния 
капацитет, както и свързаното с 
присъединяването сътрудничество и 
координация между съответните 
държавни институции; във връзка с 
това призовава органите да засилят 
административния капацитет на 
Министерството на външните 
работи и европейската интеграция и 
да увеличат правомощията на 
министерствата, занимаващи се с 
ключови области от достиженията 
на правото на ЕС; призовава органите 
на властта да предприемат действия 
относно разпокъсаността на 
административната система и 
застъпването на сфери на 
компетентност на ресорните 
министерства с цел да се подобри 
качеството на законодателната дейност 
и в крайна сметка да се укрепи 
правовата държава;

Or. en

Изменение 67
Maria Eleni Koppa

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. приветства приемането на 
правителствения план, в който се 
представя енергийната политика на 
Черна гора до 2030 г., и отбелязва, че 
реформата в енергетиката е особено 
жизненоважно предизвикателство пред 
страната; настоятелно призовава 
органите на властта да ускорят 

21. приветства приемането на 
правителствения план, в който се 
представя енергийната политика на 
Черна гора до 2030 г., и отбелязва, че 
реформата в енергетиката е особено 
жизненоважно предизвикателство пред 
страната; настоятелно призовава 
органите на властта да ускорят 
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напредъка в областта на сигурността на 
енергийните доставки и да полагат по-
нататъшни усилия за създаване на 
регулаторна среда, която би подкрепяла 
по-голямо използване на възобновяеми 
енергийни източници във всички 
отрасли, както се изисква от 
съответните достижения на правото на 
ЕС относно възобновяемата енергия;

напредъка в областта на сигурността на 
енергийните доставки и енергийната 
ефективност, както и да полагат по-
нататъшни усилия за създаване на 
регулаторна среда, която би подкрепяла 
по-голямо използване на възобновяеми 
енергийни източници във всички 
отрасли, както се изисква от 
съответните достижения на правото на 
ЕС относно възобновяемата енергия;

Or. en

Изменение 68
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 22 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22а. припомня, че над 25% от 
биоразнообразието в Европа се намира 
в района на Западните Балкани;
припомня също така, че много малки 
реки и езера – най-големите от които 
река Мораца и езерото Скадар – се 
обитават от множество редки 
видове; призовава органите на Черна 
гора да преразгледат плановете за 
изграждане на големи 
водноелектрически централи и за 
разчитане основно на енергия, добита 
от такива източници; припомня 
необходимостта от изготвяне на 
национална енергийна стратегия, 
която да предвижда множество 
различни възобновяеми източници на 
енергия, включително малки 
водноелектрически централи, 
необходимостта да се зачита 
природното наследство, заложена в 
конституцията, която определя 
Черна гора като екологична държава,
както и факта, че природното 
наследство и туризмът са два важни 
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стълба на икономиката на Черна 
гора; настоятелно призовава 
органите на Черна гора винаги да 
извършват оценка на въздействието 
върху околната среда и на социалното 
въздействие, преди да вземат решение 
за изграждане на нови 
електроцентрали, в съответствие 
със стандартите на ЕС и 
международните стандарти, като 
например конвенциите от Орхус и от 
Еспоо; настоятелно ги призовава 
освен това да се ангажират с 
обширни и прозрачни процеси на 
обществени консултации, 
включително със съответните 
организации на гражданското 
общество, по отношение на 
планирането на бъдещи проекти за 
водноелектрически централи и 
публичното оповестяване на 
съответните решения, експертните 
мнения и друга документация;

Or. en

Изменение 69
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. поздравява Черна гора за това, че е 
станала световна туристическа 
дестинация с висок потенциал за 
бъдещо развитие; отбелязва обаче 
потенциалните рискове за околната 
среда, коренящи се в туризма, и 
призовава правителството да 
предприеме по-нататъшни стъпки, за да 
защити природата, също и по 
крайбрежието на Адриатическо море;

23. поздравява Черна гора за това, че е 
станала световна туристическа 
дестинация с висок потенциал за 
бъдещо развитие; отбелязва обаче 
потенциалните рискове за околната 
среда, коренящи се в широко 
разпространения туризъм, и 
призовава правителството да 
предприеме по-нататъшни стъпки, за да 
защити природата, по-специално по 
крайбрежието на Адриатическо море;
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Or. en

Изменение 70
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. поздравява Черна гора за 
присъединяването й към Световната 
търговска организация (СТО) на 
министерската конференция на СТО на 
17 декември 2011 г.; счита, че 
членството в СТО ще предостави по-
прозрачна, предсказуема и 
привлекателна среда за търговията и 
чуждестранните инвестиции;

25. отбелязва присъединяването на
Черна гора към Световната търговска 
организация (СТО) на министерската 
конференция на СТО на 17 декември 
2011 г.; счита, че членството в СТО 
може да спомогне за гарантирането 
на по-прозрачна, предсказуема и 
привлекателна търговска среда, по-
специално за чуждестранните 
инвестиции; 

Or. de

Изменение 71
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства ангажимента както на 
Черна гора, така и на Сърбия за 
поставянето на двустранните отношения 
на по-здрава основа; насърчава 
политическите и религиозните лидери в 
двете страни да продължат да 
подобряват климата на диалог между 
етносите и вероизповеданията с оглед 
на постигането на споразумение, 
уреждащо положението на Сръбската 
православна църква в Черна гора;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. de
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Изменение 72
Jelko Kacin

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства ангажимента както на 
Черна гора, така и на Сърбия за 
поставянето на двустранните отношения 
на по-здрава основа; насърчава 
политическите и религиозните лидери в 
двете страни да продължат да 
подобряват климата на диалог между 
етносите и вероизповеданията с оглед 
на постигането на споразумение, 
уреждащо положението на Сръбската 
православна църква в Черна гора;

29. приветства ангажимента както на 
Черна гора, така и на Сърбия за 
поставянето на двустранните отношения 
на по-здрава основа; насърчава 
политическите и религиозните лидери в 
двете страни да продължат да 
подобряват климата на диалог между 
етносите и вероизповеданията с оглед 
на постигането на споразумение, 
уреждащо положението на Сръбската 
православна църква и всички други 
религиозни организации в Черна гора, и 
запазването на напълно светския 
характер на страната;

Or. en

Изменение 73
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Станимир Илчев, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. приветства ангажимента както на 
Черна гора, така и на Сърбия за 
поставянето на двустранните отношения 
на по-здрава основа; насърчава 
политическите и религиозните лидери в 
двете страни да продължат да 
подобряват климата на диалог между 
етносите и вероизповеданията с оглед 
на постигането на споразумение, 
уреждащо положението на Сръбската 
православна църква в Черна гора;

29. приветства ангажимента както на 
Черна гора, така и на Сърбия за 
поставянето на двустранните отношения 
на по-здрава основа; насърчава 
политическите и религиозните лидери в 
двете страни да продължат да 
подобряват климата на диалог между 
етносите и вероизповеданията с оглед 
на постигането на споразумение, 
уреждащо положението на Сръбската 
православна църква в Черна гора;
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призовава Комисията да обърне 
внимание, успоредно с преговорите за 
присъединяване, на отношенията 
между Православната църква на 
Черна гора и Сръбската православна 
църква, тъй като подобряването на 
отношенията между двете църкви и 
общности, действащи в страната, би 
имало положително въздействие 
върху политическия климат в Черна 
гора;

Or. en

Изменение 74
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Станимир Илчев, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. отбелязва със задоволство 
добросъседските отношения между 
Черна гора и Хърватия; приветства 
споразумението относно 
сътрудничеството между 
правоприлагащите агенции на Черна 
гора и Хърватия, което предоставя 
рамка за съвместни дейности в различни 
сфери на полицейската работа, като 
превенция на престъпността, охрана на 
границите и борба със сложните форми 
на регионална и международна 
организирана престъпност; призовава и 
двете страни да полагат съвместни 
усилия за намиране на постоянно 
решение на все още нерешения въпрос 
за това, на кого принадлежи 
територията на полуостров Превлака;

30. отбелязва със задоволство 
добросъседските отношения между 
Черна гора и Хърватия; приветства 
споразумението относно 
сътрудничеството между 
правоприлагащите агенции на Черна 
гора и Хърватия, което предоставя 
рамка за съвместни дейности в различни 
сфери на полицейската работа, като 
превенция на престъпността, охрана на 
границите и борба със сложните форми 
на регионална и международна 
организирана престъпност;приветства 
създаването на съвместна комисия 
между Черна гора и Хърватия и 
отбелязва с удовлетворение 
постигнатото споразумение между 
двете страни да се съобразят с 
решението на Международния съд 
относно все още нерешения въпрос за 
това, на кого принадлежи територията 
на полуостров Превлака;

Or. en
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Изменение 75
Barry Madlener

Предложение за резолюция
Параграф 30 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

30а. призовава Комисията и Съвета 
да не започват преговори за 
присъединяване с Черна гора;

Or. nl


