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Pozměňovací návrh 1
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady
z 19.–20. června 2003 a na jejich přílohu 
nazvanou „Soluňská agenda pro západní 
Balkán: směrem k evropské integraci“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že členské státy EU 
usilují o zahájení přístupových jednání
s Černou Horou v červnu 2012 a že Komise 
vyzvala Evropskou radu, aby předložila 
rámec pro jednání s touto zemí;

A. vzhledem k tomu, že členské státy EU 
usilují o zahájení přístupových jednání
s Černou Horou, jakmile budou splněny 
veškeré nezbytné podmínky, a že Evropská 
rada vyzvala Komisi, aby předložila rámec 
pro jednání s touto zemí;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politická shoda
o záležitostech týkajících se EU je i nadále
v Černé Hoře vysoká a že základním 
kamenem zahraniční politiky země je 
pokračování v integraci do EU a NATO;
vzhledem k tomu, že reformní úsilí 
vyžaduje silnou politickou vůli a prvořadý 
závazek reagovat na nadcházející výzvy
v procesu přistoupení;

C. vzhledem k tomu, že politická shoda
o záležitostech týkajících se EU je i nadále
v Černé Hoře vysoká a že základním 
kamenem zahraniční politiky země je 
pokračování v integraci do EU; vzhledem
k tomu, že reformní úsilí vyžaduje silnou 
politickou vůli a prvořadý závazek 
reagovat na nadcházející výzvy v procesu 
přistoupení;

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politická shoda
o záležitostech týkajících se EU je i nadále
v Černé Hoře vysoká a že základním 
kamenem zahraniční politiky země je 
pokračování v integraci do EU a NATO;
vzhledem k tomu, že reformní úsilí 
vyžaduje silnou politickou vůli a prvořadý 
závazek reagovat na nadcházející výzvy
v procesu přistoupení;

C. vzhledem k tomu, že politická shoda
o záležitostech týkajících se EU je i nadále
v Černé Hoře vysoká a že základním 
kamenem zahraniční politiky země je 
pokračování v integraci do EU; vzhledem
k tomu, že reformní úsilí vyžaduje silnou 
politickou vůli a prvořadý závazek 
reagovat na nadcházející výzvy v procesu 
přistoupení;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Černá Hora učinila 
značný pokrok při plnění sedmi klíčových 
priorit, které v roce 2010 stanovila Komise, 
zejména pokud jde o fungování
parlamentního a volebního rámce, 
profesionalitu státní správy, nezávislost 
soudní moci, boj proti korupci
a organizované trestné činnosti, zajištění 
svobody sdělovacích prostředků
a spolupráci s občanskou společností;

D. vzhledem k tomu, že Černá Hora učinila 
pokrok při plnění sedmi klíčových priorit, 
které v roce 2010 stanovila Komise, 
zejména pokud jde o fungování 
parlamentního a volebního rámce, 
profesionalitu státní správy, nezávislost 
soudní moci, boj proti korupci
a organizované trestné činnosti, zajištění 
svobody sdělovacích prostředků
a spolupráci s občanskou společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Černá Hora 
zaznamenala postupné zotavování svého 
hospodářství spolu s nízkou inflací
a vysokým přílivem přímých zahraničních 
investic; vzhledem k tomu, že Černá Hora 
splnila ustanovení týkající se obchodu 
obsažená v Dohodě o stabilizaci
a přidružení s EU;

E. vzhledem k tomu, že Černá Hora 
zaznamenala postupné zotavování svého 
hospodářství spolu s nízkou inflací
a vysokým přílivem přímých zahraničních 
investic a mírné snížení míry 
nezaměstnanosti a vzhledem k tomu, že 
Černá Hora splnila ustanovení týkající se 
obchodu obsažená v Dohodě o stabilizaci
a přidružení s EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Černá Hora musí 
pokračovat v dalším reformním úsilí
s cílem účinně provádět vládní akční plán 
týkající se klíčových priorit, urychlit 
zotavování z hospodářské krize a zároveň 
mimo jiné udržet fiskální stabilitu jako
i posílit a vytvořit správní a institucionální 
kapacity nezbytné pro to, aby v budoucnu 
mohla převzít závazky vyplývající
z členství v EU;

F. vzhledem k tomu, že Černá Hora musí 
pokračovat v dalším reformním úsilí
s cílem účinně provádět vládní akční plán 
týkající se klíčových priorit, urychlit 
zotavování z hospodářské krize a zároveň 
zajistit odpovídající kontrolu veřejných 
výdajů a zahraničního dluhu, který podle 
údajů za rok 2011 v porovnání
s předchozím rokem roste, a udržet 
fiskální stabilitu jako i posílit a vytvořit 
správní a institucionální kapacity nezbytné 
pro to, aby v budoucnu mohla převzít 
závazky vyplývající z členství v EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
značný pokrok při plnění požadavků;

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012 a vyjadřuje
s tímto rozhodnutím svůj nesouhlas;

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
značný pokrok při plnění požadavků;

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
členské státy, aby pozorně zvážily datum
zahájení rozhovorů, neboť přestože Černá 
Hora doposud učinila značný pokrok při 
plnění požadavků, stále přetrvávají některé 
důležité požadavky, které musí splnit;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
značný pokrok při plnění požadavků;

1. vítá rozhodnutí Evropské rady s cílem 
zahájit přístupová jednání s Černou Horou
v červnu 2012; vyzývá členské státy, aby 
příliš a bezdůvodně nezdržovaly zahájení 
rozhovorů vzhledem k tomu, že Černá 
Hora doposud učinila značný pokrok při 
plnění požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
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členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
značný pokrok při plnění požadavků;

členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
pokrok při plnění požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
značný pokrok při plnění požadavků;

1. bere na vědomí rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zahájit přístupová jednání
s Černou Horou v červnu 2012; vyzývá 
členské státy, aby příliš a bezdůvodně 
nezdržovaly zahájení rozhovorů vzhledem
k tomu, že Černá Hora doposud učinila 
značný pokrok při plnění nezbytných 
požadavků;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro členství, pozitivní signál; pevně 
věří, že kandidátské země a případné 
kandidátské země by měla být posuzovány 
výhradně na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 
spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 

2. přestože zdůrazňuje potřebu vyslat 
Černé Hoře a dalším zemím, které usilují
o splnění kritérií pro členství, pozitivní 
signál, pevně věří, že kandidátské země
a případné kandidátské země by měly být 
posuzovány na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 
spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 



AM\889997CS.doc 9/46 PE480.646v01-00

CS

zachovat důvěryhodnost procesu 
rozšiřování;

zachovat nestranné hodnocení procesu 
rozšiřování

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro členství, pozitivní signál; pevně 
věří, že kandidátské země a případné 
kandidátské země by měly být posuzovány 
výhradně na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 
spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 
zachovat důvěryhodnost procesu 
rozšiřování;

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro členství, pozitivní signál; pevně 
věří, že kandidátské země a případné 
kandidátské země by měly být posuzovány 
výhradně na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroku při plnění těchto 
kritérií a že jejich proces přidružení by
v žádném případě neměl být spojován
s pokrokem v dalších sousedních nebo 
kandidátských zemích s cílem zachovat 
důvěryhodnost procesu rozšiřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro členství, pozitivní signál; pevně 
věří, že kandidátské země a případné 
kandidátské země by měla být posuzovány 
výhradně na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro vstup, pozitivní signál; pevně 
věří, že kandidátské země a případné 
kandidátské země by měla být posuzovány 
výhradně na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 
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spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 
zachovat důvěryhodnost procesu 
rozšiřování;

spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 
zachovat důvěryhodnost procesu 
rozšiřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro členství, pozitivní signál; pevně 
věří, že kandidátské země a případné 
kandidátské země by měla být posuzovány 
výhradně na základě svých vlastních 
úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 
spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 
zachovat důvěryhodnost procesu 
rozšiřování;

2. zdůrazňuje potřebu vyslat Černé Hoře
a dalším zemím, které usilují o splnění 
kritérií pro členství, pozitivní signál; pevně 
věří, že všechny kandidátské země
a případné kandidátské země by měla být 
posuzovány výhradně na základě svých 
vlastních úspěchů a pokroků a jejich proces 
přidružení by v žádném případě neměl být 
spojován s pokrokem v dalších sousedních 
nebo kandidátských zemích s cílem 
zachovat důvěryhodnost procesu 
rozšiřování;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. s uspokojením konstatuje, že nástroj 
pro předvstupní pomoc funguje v Černé 
Hoře dobře; vyzývá vládu Černé hory
i Komisi, aby zjednodušily správní postup 
pro získávání prostředků z nástroje 
předvstupní pomoci s cílem zvýšit jeho 
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dostupnost pro menší a nevládní 
organizace, odborové organizace a další 
příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
členství tím, že zaznamenala celkově 
uspokojivé výsledky v klíčových 
prioritách;

3. bere na vědomí částečné dosažení 
souladu s některými kritérii pro členství;
zdůrazňuje potřebu urychlit proces plnění 
zbývajících cílů;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
členství tím, že zaznamenala celkově 
uspokojivé výsledky v klíčových 
prioritách;

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
vstup tím, že zaznamenala celkově 
uspokojivé výsledky v klíčových 
prioritách;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
členství tím, že zaznamenala celkově
uspokojivé výsledky v klíčových 
prioritách;

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
členství tím, že zaznamenala uspokojivé 
výsledky v klíčových prioritách;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
členství tím, že zaznamenala celkově 
uspokojivé výsledky v klíčových 
prioritách;

3. chválí Černou Horu, že dosáhla 
vysokého stupně souladu s kritérii pro 
členství tím, že zaznamenala celkově 
uspokojivé výsledky v klíčových 
prioritách; vyzývá vládu Černé Hory, aby 
výrazně zvýšila své úsilí v boji proti 
korupci a organizovanému zločinu
a dosáhla v této oblasti solidních 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že komplexní a kvalitativní
úsilí při provádění reforem, se zvláštním 

4. zdůrazňuje, že je nutné a důležité 
pokračovat v komplexním a kvalitativním
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důrazem na oblast právního státu
a základních práv a zejména boj proti
korupci a organizované trestné činnosti, 
bude mít v rámci procesu přistoupení 
Černé Hory i nadále zásadní význam
a vyzývá orgány Černé Hory, aby i nadále 
hladce plnily závazky vyplývající z dohody
o stabilizaci a přidružení;

úsilí při provádění reforem, se zvláštním 
důrazem na oblast právního státu
a základních práv;  zdůrazňuje, že 
nejdůležitějším cílem tohoto úsilí jsou 
kroky zamezující korupci a organizované 
trestné činnosti, které budou mít v rámci 
procesu přistoupení Černé Hory i nadále 
zásadní význam;vyzývá orgány Černé 
Hory, aby i nadále hladce plnily závazky 
vyplývající z dohody o stabilizaci
a přidružení;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že komplexní a kvalitativní 
úsilí při provádění reforem, se zvláštním 
důrazem na oblast právního státu
a základních práv a zejména boj proti 
korupci a organizované trestné činnosti, 
bude mít v rámci procesu přistoupení 
Černé Hory i nadále zásadní význam; 
vyzývá orgány Černé Hory, aby nadále 
hladce plnily závazky vyplývající z dohody
o stabilizaci a přidružení;

4. zdůrazňuje, že komplexní a kvalitativní 
úsilí při provádění reforem, se zvláštním 
důrazem na oblast právního státu
a základních práv a zejména boj proti 
korupci a organizované trestné činnosti, 
bude mít v rámci procesu přistoupení 
Černé Hory i nadále zásadní význam; 
vyzývá orgány Černé Hory, aby nadále 
hladce plnily závazky vyplývající z dohody
o stabilizaci a přidružení; zastává názor, že 
instituce EU mají nejlepší předpoklady
k tomu, aby mohly monitorovat reformu 
soudnictví a pomáhat při jejím provádění, 
jakmile bude při předvstupních jednáních 
otevřena kapitola 23;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. vítá, že Komise zaujala při jednáních
o přistoupení novou strategii spočívající
v tom, že kapitoly 23 a 24 budou otevřeny 
hned na počátku jednání, a doufá, že tyto 
dvě kapitoly budou otevřeny co nejdříve, 
aby se dále urychlily reformy soudnictví
v Černé Hoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Černou Horu, aby pokračovala
v konstruktivním dialogu mezi politickými 
silami s cílem zachovat soudržnost 
mnohonárodnostního charakteru země, 
překonat přetrvávající kulturní
a národnostní rozdíly a předejít případné 
diskriminaci;

5. připomíná, že EU je založena na 
zásadách multikulturalismu, tolerance
a rovnosti práv všech členů společnosti; 
vyzývá Černou Horu, aby pokračovala
v konstruktivním dialogu mezi politickými 
silami s cílem zachovat soudržnost 
mnohonárodnostního charakteru země, 
překonat přetrvávající kulturní
a národnostní rozdíly a předejít 
diskriminaci; lituje, že v zemi dochází
k diskriminaci lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů,
a požaduje, aby byl řádně uplatňován 
platný právní rámec proti diskriminaci
a aby byly učiněny kroky ke zlepšení 
situace v souladu s evropskými normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ulrike Lunacek
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá legislativní opatření přijatá s cílem 
zlepšit práci vnitrostátního parlamentu; 
nicméně doporučuje pokračovat v dalším 
úsilí s cílem zlepšit transparentnost 
zákonodárného procesu, posílit účast 
veřejnosti na vypracovávání nových 
právních předpisů prostřednictvím užší 
konzultace s představiteli občanské 
společnosti, posílit správní kapacitu 
parlamentu a zlepšit tak jeho fungování, 
pokud jde jak o vypracovávání právních 
předpisů, tak o politický dohled
a demokratickou kontrolu výkonné moci,
a rovněž častěji a účinněji využívat nástroj 
poradních a kontrolních slyšení;

6. vítá legislativní opatření přijatá s cílem 
zlepšit práci vnitrostátního parlamentu; 
nicméně doporučuje pokračovat v dalším 
úsilí s cílem zlepšit transparentnost 
zákonodárného procesu, posílit účast 
veřejnosti na vypracovávání nových 
právních předpisů prostřednictvím užší 
konzultace s představiteli občanské 
společnosti, posílit správní kapacitu 
parlamentu a zlepšit tak jeho fungování, 
pokud jde jak o vypracovávání právních 
předpisů, tak o politický dohled
a demokratickou kontrolu výkonné moci,
a rovněž častěji a účinněji využívat nástroj 
poradních a kontrolních slyšení
a systematicky sledovat opatření přijatá na 
základě parlamentních interpelací
a požadavků vznesených vůči vládě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá legislativní opatření přijatá s cílem 
zlepšit práci vnitrostátního parlamentu; 
nicméně doporučuje pokračovat v dalším 
úsilí s cílem zlepšit transparentnost 
zákonodárného procesu, posílit účast 
veřejnosti na vypracovávání nových 
právních předpisů prostřednictvím užší 
konzultace s představiteli občanské 
společnosti, posílit správní kapacitu 
parlamentu a zlepšit tak jeho fungování, 

6. vítá legislativní opatření přijatá s cílem 
zlepšit práci vnitrostátního parlamentu; 
nicméně doporučuje pokračovat v dalším 
úsilí s cílem zlepšit transparentnost 
zákonodárného procesu, posílit účast 
veřejnosti na vypracovávání nových 
právních předpisů prostřednictvím užší 
konzultace s představiteli občanské 
společnosti, posílit správní kapacitu 
parlamentu a zlepšit tak jeho fungování, 
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pokud jde jak o vypracovávání právních 
předpisů, tak o politický dohled
a demokratickou kontrolu výkonné moci,
a rovněž častěji a účinněji využívat nástroj 
poradních a kontrolních slyšení;

pokud jde jak o vypracovávání právních 
předpisů, tak o politický dohled
a demokratickou kontrolu výkonné moci,
a rovněž častěji a účinněji využívat nástroj 
poradních a kontrolních slyšení; konkrétně 
doporučuje, aby se rozšířily úkoly
a pravomoci parlamentního výboru pro 
mezinárodní vztahy a evropskou integraci,
a parlament tak mohl vykonávat 
přiměřený a účinný dohled nad procesem 
evropské integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá přijetí změn zákona o volbě 
městských zastupitelů a členů parlamentu 
jako jednu ze zbývajících podmínek
v rámci sedmi klíčových priorit; vyzývá 
nicméně černohorské orgány, aby tyty 
legislativní úspěchy doplnily o nová 
opatření na posílení rovnosti žen a mužů, 
jelikož tato rovnost dosud není v praxi 
zaručena;

7. vítá přijetí změn zákona o volbě 
městských zastupitelů a členů parlamentu 
jako jednu ze zbývajících podmínek
v rámci sedmi klíčových priorit;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. zdůrazňuje, že ženy jsou nadále velmi 
málo zastoupeny v parlamentu, ve 
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významných vládních funkcích a ve 
vedoucích pozicích ve státním
i soukromém sektoru; vítá proto přijetí 
nových ustanovení, podle nichž musí být 
na kandidátních listinách nejméně 30 % 
žen, je nicméně znepokojen tím, že v praxi 
rovnost pohlaví zaručena není; je rovněž 
znepokojen tím, že jsou zcela běžně 
porušována práva žen v pracovních 
vztazích, včetně práva na stejný plat; 
vybízí černohorské orgány k tomu, aby 
zvýšily své úsilí o začlenění hlediska 
rovnosti pohlaví do všech politik a zavedly 
zásadu stejného platu za stejnou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na posílení 
právní nezávislosti soudního systému
a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zjednodušení
soudního systému zaměřeného na účinné 
soudnictví vzhledem k tomu, že Černá 
Hora je stále jednou ze zemí s nejvyšším 
počtem soudů nejnižšího stupně, soudců, 

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na posílení 
právní nezávislosti soudního systému
a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zdokonalení
soudního systému s cílem zvýšit jeho 
účinnost; vzhledem k tomu, že Černá Hora 
je stále jednou ze zemí s nejvyšším počtem 
soudů nejnižšího stupně, soudců, státních 
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státních zástupců a administrativních 
zaměstnanců na obyvatele v Evropě;

zástupců a administrativních zaměstnanců 
na obyvatele v Evropě;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na 
posílení právní nezávislosti soudního 
systému a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zjednodušení 
soudního systému zaměřeného na účinné 
soudnictví vzhledem k tomu, že Černá 
Hora je stále jednou ze zemí s nejvyšším 
počtem soudů nejnižšího stupně, soudců, 
státních zástupců a administrativních 
zaměstnanců na obyvatele v Evropě;

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal změnu ústavy s cílem 
posílit právní nezávislost a odpovědnost
soudního systému, posílit nezávislost 
soudců a profesní autonomii Soudní rady
a Rady státních zástupců; zdůrazňuje, že je 
třeba účinněji sledovat korupci a předpisy 
týkající se střetu zájmů; vyzývá ke 
zjednodušení soudního systému 
zaměřeného na účinné soudnictví 
vzhledem k tomu, že Černá Hora je stále 
jednou ze zemí s nejvyšším počtem soudů 
nejnižšího stupně, soudců, státních 
zástupců a administrativních zaměstnanců
na obyvatele v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na posílení 
právní nezávislosti soudního systému
a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zjednodušení 
soudního systému zaměřeného na účinné 
soudnictví vzhledem k tomu, že Černá 
Hora je stále jednou ze zemí s nejvyšším 
počtem soudů nejnižšího stupně, soudců, 
státních zástupců a administrativních 
zaměstnanců na obyvatele v Evropě;

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na posílení 
právní nezávislosti soudního systému
a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zjednodušení 
soudního systému zaměřeného na účinné 
soudnictví vzhledem k tomu, že Černá 
Hora je stále jednou ze zemí s nejvyšším 
počtem soudů nejnižšího stupně, soudců, 
státních zástupců a administrativních 
zaměstnanců na obyvatele v Evropě;
vyzývá vládu a parlament, aby usilovaly
o další zvýšení nezávislosti soudnictví,
a zaměřily se proto na výběr soudců
a státních zástupců, jejich finanční 
nezávislost na vládě a na striktní 
uplatňování disciplinárních opatření, 
pokud by soudci nebo státní zástupci 
porušovali příslušná pravidla; dále vyzývá 
černohorské orgány, aby se snažily zvýšit 
transparentnost soudnictví tím, že budou 
zveřejňovat rozsudky, zvláště v případech 
organizovaného zločinu a korupce, a aby 
rovněž zveřejňovaly informace o výdajích 
soudů, soudců a státních zástupců a 
o finančních aspektech jmenování
a služebního postupu soudců a státních 
zástupců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na posílení 
právní nezávislosti soudního systému
a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zjednodušení 
soudního systému zaměřeného na účinné 
soudnictví vzhledem k tomu, že Černá 
Hora je stále jednou ze zemí s nejvyšším 
počtem soudů nejnižšího stupně, soudců, 
státních zástupců a administrativních 
zaměstnanců na obyvatele v Evropě;

10. konstatuje pokrok v reformě 
soudnictví, mimo jiné zejména při 
snižování počtu neuzavřených případů
u soudů, v přijímání opatření na posílení 
nezávislosti, odpovědnosti, autonomie
a účinnosti soudců a státních zástupců, což 
je jedna z klíčových priorit, a 
v systematičtějším používání 
disciplinárního řízení proti podezřelým 
soudcům a státním zástupcům ze strany 
soudní rady; vyzývá parlament Černé 
Hory, aby přijal právní předpisy na posílení 
právní nezávislosti soudního systému
a profesní autonomie rady státních 
zástupců; zdůrazňuje, že je třeba účinněji 
sledovat korupci a předpisy týkající se 
střetu zájmů; vyzývá ke zjednodušení 
soudního systému zaměřeného na účinné 
soudnictví vzhledem k tomu, že Černá 
Hora je stále jednou ze zemí s nejvyšším 
počtem soudů nejnižšího stupně, soudců, 
státních zástupců a administrativních 
zaměstnanců na obyvatele v Evropě; znovu 
vyzývá ke sjednocení judikatury, aby byl 
soudní systém předvídatelný a veřejnost
v něj měla patřičnou důvěru;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. poznamenává, že soudnictví nemůže 
fungovat účinně kvůli nedostatečné 
infrastruktuře a vybavení; žádá proto, aby 
byl rozpočet na soudnictví přiměřeně 
navýšen;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 b. vyzývá Černou horu, aby stanovila 
společná kritéria pro vzdělávání soudců, 
která bude uplatňovat Vzdělávací centrum 
pro soudce, a aby vyčlenila na tento účel 
nezbytné finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o střetu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu;

11. bere na vědomí práci vykonanou
v oblasti boje proti korupci, tedy přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o střetu 
zájmů; podotýká však, že nový zákon
o veřejných zakázkách je přísnější než 
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opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány;

předchozí právní úprava, a mohl by tedy 
odrazovat od hlášení korupčního jednání; 
pochybuje o správnosti rozhodnutí, aby 
bylo provádění zákona o financování 
politických stran z větší části svěřeno 
Státní volební komisi, kterou tvoří 
zástupci politických stran; je znepokojen 
výraznou úlohou zástupců politických 
stran v Komisi pro předcházení střetu 
zájmů, která je pověřena uplatňováním 
nových ustanovení zákona o střetu zájmů; 
konstatuje, že korupce je v mnoha 
oblastech stále rozšířená a že je i nadále 
předmětem zvláštního zájmu; opakuje, že 
je třeba pokračovat v tom, aby se zvýšil 
počet rozsudků v případech korupce na 
vysokých postech, zavést konkrétnější 
mechanismus uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány; vyzývá vládu a parlament, aby 
přehodnotily návrh zákona o svobodném 
přístupu k informacím, který by
v současném znění závažným způsobem 
omezil přístup k informacím a snížil tak 
schopnost organizací občanské 
společnosti a sdělovacích prostředků 
odhalovat případy korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
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politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu;
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány;

politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu;
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, a zaměřit se zejména na případy 
korupce na vysokých postech; rovněž 
opakuje, že je třeba důsledněji uplatňovat 
protikorupční zákony, zavést konkrétnější 
mechanismus uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu; 
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu; 
vyzývá k soustavnému úsilí v boji proti 
korupci a podotýká, že počet odsuzujících 
rozsudků v případech korupce na 
vysokých postech je nízký; opakuje, že je 
třeba pokračovat v tom, aby se zvýšil počet 
rozsudků v případech korupce, zavést 
konkrétnější mechanismus uplatňování
a monitorování protikorupčních iniciativ
a posílit spolupráci mezi agenturami
a výměnu informací zejména mezi policií
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orgány; a státními zástupci; pobízí parlament Černé 
Hory, aby posílil svůj dohled nad 
protikorupčními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu;
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány;

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu, 
neboť může způsobit významnou zátěž pro 
veřejné finance; opakuje, že je třeba 
pokračovat v tom, aby se zvýšil počet 
rozsudků v případech korupce, zavést 
konkrétnější mechanismus uplatňování
a monitorování protikorupčních iniciativ
a posílit spolupráci mezi agenturami
a výměnu informací zejména mezi policií
a státními zástupci; pobízí parlament Černé 
Hory, aby posílil svůj dohled nad 
protikorupčními orgány;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu; 
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 
informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány;

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu; 
opakuje, že je třeba soustavně pokračovat
v tom, aby se zvýšil počet rozsudků
v případech korupce, zavést konkrétnější 
mechanismus uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a projektů
a posílit spolupráci mezi agenturami
a výměnu informací zejména mezi policií
a státními zástupci; pobízí parlament Černé 
Hory, aby posílil svůj dohled nad 
protikorupčními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu; 
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
uplatňování a monitorování 
protikorupčních iniciativ a posílit 
spolupráci mezi agenturami a výměnu 

11. vítá další pozitivní pokrok v přijímání 
protikorupčních právních předpisů, 
zejména nový zákon o veřejných 
zakázkách, zákon o financování 
politických stran a změny zákona o středu 
zájmů; konstatuje nicméně, že korupce je
v mnoha oblastech stále rozšířená a že je
i nadále předmětem zvláštního zájmu; 
opakuje, že je třeba pokračovat v tom, aby 
se zvýšil počet rozsudků v případech 
korupce, zavést konkrétnější mechanismus 
pro okamžité uplatnění a řádné 
monitorování protikorupčních iniciativ
a posílit spolupráci mezi agenturami
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informací zejména mezi policií a státními 
zástupci; pobízí parlament Černé Hory, aby 
posílil svůj dohled nad protikorupčními 
orgány;

a výměnu informací zejména mezi policií
a státními zástupci; pobízí parlament Černé 
Hory, aby posílil svůj dohled nad 
protikorupčními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že v indexu vnímání 
korupce organizace Transparency 
International má Černá Hora skóre 3,7, 
což je stále velmi nedostatečné;

Or. nl

Pozměňovací návrh 43
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá Komisi, aby do své příští 
zprávy o pokroku zahrnula hodnocení 
dopadu a výsledků dosažených přidělením 
prostředků EU na reformu soudnictví
a boj proti korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Nadezhda Neynsky
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá vládu, aby co nejdříve 
provedla právní předpisy týkající se 
financování politických stran a volebních 
kampaní; dále vyzývá k tomu, aby byla 
posílena pozice Státní volební komise
a zaručena její nezávislá a účinná práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá orgány činné v trestním 
řízení, aby stíhaly případy korupce, 
zejména případy korupce na vysokých 
postech, a vyzývá úřady, aby objasnily 
nařčení z korupce týkající se privatizace, 
jako například v případě společnosti 
Telecom Crne Gore; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. naléhavě vyzývá černohorské úřady, 
aby prošetřily cenovou politiku největších 
bývalých státních podniků, jako je 
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společnost Electric Power Company of 
Montenegro (EGCP), a zajistily jejich 
plnou transparentnost; vyzývá úřady
a vládu, aby reagovaly na nedávné 
protesty spojené se zvyšováním cen 
elektřiny a telekomunikací; dále úřady 
vyzývá, aby se zabývaly skutečností, že 
ceny elektřiny pro běžné zákazníky 
výrazně rostou, zatímco některé 
společnosti a jedinci stále spotřebovávají 
elektřinu, aniž by platili, a podle záznamů 
EGCP již spotřebovali elektřinu v hodnotě 
více než 120 miliónů EUR; naléhavě 
vyzývá černohorské úřady, aby prověřily, 
zda zahraniční investoři přítomní na 
černohorském trhu s energií
a infrastrukturou, jako jsou italské 
společnosti A2A a Terna, splňují 
černohorské daňové předpisy a právo 
obchodních společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování
svobody sdělovacích prostředků; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby prokázaly svůj 
závazek, pokud jde o sdělovací prostředky, 
které nebudou politicky ovlivňovány,
a zajištění nezávislosti regulačních orgánů;
vyzývá vládu Černé Hory, aby navrhla 
takovou změnu stávajících právních 
předpisů o svobodě informací, která by 
nevedla k omezení přístupu k informacím

13. přestože uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, i nadále 
konstatuje, že se údajně stále vyskytují 
případy zastrašování novinářů a fyzického 
násilí vůči nim, které jsou spojeny se 
všeobecným omezováním svobody 
sdělovacích prostředků; vyzývá orgány 
Černé Hory, aby prokázaly svůj závazek, 
pokud jde o sdělovací prostředky, které 
nebudou politicky ovlivňovány, a zajištění 
nezávislosti regulačních orgánů; vyzývá 
vládu Černé Hory, aby navrhla takovou 
změnu stávajících právních předpisů
o svobodě informací, která by nevedla
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a ke snížení transparentnosti; vyzývá 
novináře, aby dodržovali profesní etiku
a normy, pokud jde o ochranu soukromí
a důstojnost ve sdělovacích prostředcích;

k omezení přístupu k informacím a ke 
snížení transparentnosti; vyzývá novináře, 
aby dodržovali profesní etiku a normy, 
pokud jde o ochranu soukromí a důstojnost 
ve sdělovacích prostředcích;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování 
svobody sdělovacích prostředků; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby prokázaly svůj 
závazek, pokud jde o sdělovací prostředky, 
které nebudou politicky ovlivňovány,
a zajištění nezávislosti regulačních orgánů; 
vyzývá vládu Černé Hory, aby navrhla 
takovou změnu stávajících právních 
předpisů o svobodě informací, která by 
nevedla k omezení přístupu k informacím
a ke snížení transparentnosti; vyzývá 
novináře, aby dodržovali profesní etiku
a normy, pokud jde o ochranu soukromí
a důstojnost ve sdělovacích prostředcích;

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, je však 
znepokojen tím, že se údajně stále 
vyskytují případy zastrašování novinářů
a fyzického násilí vůči nim a že byl 
informován o omezování svobody 
sdělovacích prostředků; vyzývá orgány 
Černé Hory, aby důkladně prošetřily 
případy fyzického násilí a zastrašování 
novinářů a prokázaly svůj závazek, pokud 
jde o sdělovací prostředky, které nebudou 
politicky ovlivňovány, a zajištění 
nezávislosti regulačních orgánů; vyzývá 
vládu Černé Hory, aby navrhla takovou 
změnu stávajících právních předpisů
o svobodě informací, která by nevedla
k omezení přístupu k informacím a ke 
snížení transparentnosti; vyzývá novináře, 
aby dodržovali profesní etiku a normy, 
pokud jde o ochranu soukromí a důstojnost 
ve sdělovacích prostředcích; vyzývá úřady, 
aby splnily všechny podmínky pro 
zahájení činnosti úřadu pro samoregulaci 
médií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování 
svobody sdělovacích prostředků; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby prokázaly svůj 
závazek, pokud jde o sdělovací prostředky, 
které nebudou politicky ovlivňovány,
a zajištění nezávislosti regulačních orgánů; 
vyzývá vládu Černé Hory, aby navrhla 
takovou změnu stávajících právních 
předpisů o svobodě informací, která by 
nevedla k omezení přístupu k informacím
a ke snížení transparentnosti; vyzývá 
novináře, aby dodržovali profesní etiku
a normy, pokud jde o ochranu soukromí
a důstojnost ve sdělovacích prostředcích;

(netýká se českého znění)

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování 

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování 
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svobody sdělovacích prostředků; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby prokázaly svůj 
závazek, pokud jde o sdělovací prostředky, 
které nebudou politicky ovlivňovány,
a zajištění nezávislosti regulačních orgánů; 
vyzývá vládu Černé Hory, aby navrhla 
takovou změnu stávajících právních 
předpisů o svobodě informací, která by 
nevedla k omezení přístupu k informacím
a ke snížení transparentnosti; vyzývá 
novináře, aby dodržovali profesní etiku
a normy, pokud jde o ochranu soukromí
a důstojnost ve sdělovacích prostředcích;

svobody sdělovacích prostředků; je 
znepokojen počtem dosud neuzavřených 
soudních případů proti sdělovacím 
prostředkům a novinářům ve věci 
hanobení a pomluvy;  vyzývá orgány 
Černé Hory, aby prokázaly svůj závazek, 
pokud jde o sdělovací prostředky, které 
nebudou politicky ovlivňovány, a zajištění 
nezávislosti regulačních orgánů; vyzývá 
vládu Černé Hory, aby navrhla takovou 
změnu stávajících právních předpisů
o svobodě informací, která by nevedla
k omezení přístupu k informacím a ke 
snížení transparentnosti; vybízí mediální 
sdružení k přípravě samoregulačního 
systému založeného na nejlepších 
evropských zásadách a vyzývá novináře, 
aby dodržovali profesní etiku a normy, 
pokud jde o ochranu soukromí a důstojnost 
ve sdělovacích prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ulrike Lunacek
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování 
svobody sdělovacích prostředků; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby prokázaly svůj 
závazek, pokud jde o sdělovací prostředky, 
které nebudou politicky ovlivňovány,
a zajištění nezávislosti regulačních orgánů; 
vyzývá vládu Černé Hory, aby navrhla 
takovou změnu stávajících právních 
předpisů o svobodě informací, která by 

13. uznává legislativní pokrok
v zajišťování svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích, konstatuje však, 
že se údajně stále vyskytují případy 
zastrašování novinářů a fyzického násilí 
vůči nim a že byl informován o omezování 
svobody sdělovacích prostředků; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby prokázaly svůj 
závazek, pokud jde o sdělovací prostředky, 
které nebudou politicky ovlivňovány,
a zajištění nezávislosti regulačních orgánů; 
vyzývá vládu Černé Hory, aby navrhla 
takovou změnu stávajících právních 
předpisů o svobodě informací, která by 
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nevedla k omezení přístupu k informacím
a ke snížení transparentnosti; vyzývá 
novináře, aby dodržovali profesní etiku
a normy, pokud jde o ochranu soukromí
a důstojnost ve sdělovacích prostředcích;

nevedla k omezení přístupu k informacím
a ke snížení transparentnosti; naléhavě 
vyzývá úřady, aby důkladně prošetřily
a stíhaly vraždy novinářů Duška 
Jovanoviče, Srdana Vojičiče a  Jevrema 
Brkoviče, útoky a výhrůžky smrtí 
namířené proti Mladenovi Stojovičovi, 
Tufikovi Softičovi a Aleksandarovi 
Zekovičovi  a také zapálení vozů deníku 
Vijesti a aby stíhaly osoby zodpovědné za 
útok na tým televizní stanice Vijesti
v listopadu 2011 v Humci poblíž města 
Nikšič;    vyzývá novináře, aby dodržovali 
profesní etiku a normy, pokud jde
o ochranu soukromí a důstojnost ve 
sdělovacích prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá úsilí vlády zlepšit spolupráci
s nevládními organizacemi a vyzývá
k další konzultaci s občanskou společností, 
pokud jde o tvorbu politik a právních 
předpisů; považuje za pozitivní, že státní 
orgány jmenovaly kontaktní osoby pro 
nevládní organizace a že mnoho z těchto 
orgánů stanovilo požadavky a postupy pro 
výběr zástupců občanské společnosti do 
příslušných pracovních skupin zřízených 
vládou;

14. vítá úsilí vlády zlepšit spolupráci
s nevládními organizacemi a vyzývá
k další konzultaci s občanskou společností, 
pokud jde o tvorbu politik a právních 
předpisů; považuje za pozitivní, že státní 
orgány jmenovaly kontaktní osoby pro 
nevládní organizace a že mnoho z těchto 
orgánů stanovilo požadavky a postupy pro 
výběr zástupců občanské společnosti do 
příslušných pracovních skupin zřízených 
vládou; zdůrazňuje nicméně, že je důležité 
posilovat dialog s odbory a s organizacemi 
občanské společnosti, které zastupují 
nejohroženější skupiny a zabývají se 
otázkami rovnosti pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. chválí obecně dobré vztahy mezi 
menšinami včetně vypořádání se
s citlivými otázkami, jako jsou etnická 
příslušnost a jazyk při sčítání lidu;
s uspokojením konstatuje, že legislativní 
rámec týkají se antidiskriminačních politik
a ochrany menšin je již z velké části 
uplatňován; zdůrazňuje, že je třeba další 
úsilí, pokud jde o jeho uplatňování; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby přijaly další 
opatření na zajištění lepšího zastoupení 
menšin ve veřejných orgánech na 
vnitrostátní a místní úrovni vzhledem
k tomu, že osoby patřící k menšinám jsou 
ve veřejných orgánech nadále nedostatečně 
zastoupeny; vyzývá orgány, aby bojovaly 
proti diskriminaci komunit Romů, Aškaliů
a Egypťanů a aby zlepšily jejich životní 
podmínky, přístup ke službám sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení a zaměstnanosti;

15. bere na vědomí zlepšení vztahů mezi 
menšinami včetně vypořádání se
s citlivými otázkami, jako jsou etnická 
příslušnost a jazyk při sčítání lidu; bere na 
vědomí výtky některých menšin týkající se 
výsledků samotného sčítání lidu 
provedeného agenturou Monstat;
s uspokojením konstatuje, že legislativní 
rámec týkají se antidiskriminačních politik
a ochrany menšin je již z velké části 
uplatňován; zdůrazňuje, že je třeba další 
úsilí, pokud jde o jeho uplatňování; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby přijaly další 
opatření na zajištění lepšího zastoupení 
menšin ve veřejných orgánech na 
vnitrostátní a místní úrovni vzhledem
k tomu, že osoby patřící k menšinám jsou 
ve veřejných orgánech nadále nedostatečně 
zastoupeny; vyzývá orgány, aby bojovaly 
proti diskriminaci komunit Romů, Aškaliů
a Egypťanů a aby zlepšily jejich životní 
podmínky, přístup ke službám sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení a zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. chválí obecně dobré vztahy mezi 
menšinami včetně vypořádání se
s citlivými otázkami, jako jsou etnická 

15. chválí obecně dobré vztahy mezi 
menšinami včetně vypořádání se
s citlivými otázkami, jako jsou etnická 
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příslušnost a jazyk při sčítání lidu;
s uspokojením konstatuje, že legislativní 
rámec týkají se antidiskriminačních politik
a ochrany menšin je již z velké části 
uplatňován; zdůrazňuje, že je třeba další 
úsilí, pokud jde o jeho uplatňování; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby přijaly další 
opatření na zajištění lepšího zastoupení 
menšin ve veřejných orgánech na 
vnitrostátní a místní úrovni vzhledem
k tomu, že osoby patřící k menšinám jsou 
ve veřejných orgánech nadále nedostatečně 
zastoupeny; vyzývá orgány, aby bojovaly 
proti diskriminaci komunit Romů, Aškaliů
a Egypťanů a aby zlepšily jejich životní 
podmínky, přístup ke službám sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení a zaměstnanosti;

příslušnost a jazyk při sčítání lidu;
s uspokojením konstatuje, že legislativní 
rámec týkají se antidiskriminačních politik
a ochrany menšin je již z velké části 
uplatňován včetně úlohy poradce předsedy 
vlády v oblasti lidských práv a ochrany 
proti diskriminaci; zdůrazňuje, že je třeba 
další úsilí, pokud jde o jeho uplatňování; 
vyzývá orgány Černé Hory, aby přijaly 
další opatření na zajištění lepšího 
zastoupení menšin ve veřejných orgánech 
na vnitrostátní a místní úrovni vzhledem
k tomu, že osoby patřící k menšinám jsou 
ve veřejných orgánech nadále nedostatečně 
zastoupeny; vyzývá orgány, aby bojovaly 
proti diskriminaci komunit Romů, Aškaliů
a Egypťanů a aby zlepšily jejich životní 
podmínky, přístup ke službám sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. chválí obecně dobré vztahy mezi 
menšinami včetně vypořádání se
s citlivými otázkami, jako jsou etnická 
příslušnost a jazyk při sčítání lidu;
s uspokojením konstatuje, že legislativní 
rámec týkají se antidiskriminačních politik
a ochrany menšin je již z velké části 
uplatňován; zdůrazňuje, že je třeba další 
úsilí, pokud jde o jeho uplatňování; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby přijaly další 
opatření na zajištění lepšího zastoupení 
menšin ve veřejných orgánech na 
vnitrostátní a místní úrovni vzhledem
k tomu, že osoby patřící k menšinám jsou 
ve veřejných orgánech nadále nedostatečně 

15. chválí obecně dobré vztahy mezi 
menšinami včetně vypořádání se
s citlivými otázkami, jako jsou etnická 
příslušnost a jazyk při sčítání lidu;
s uspokojením konstatuje, že legislativní 
rámec týkají se antidiskriminačních politik
a ochrany menšin je již z velké části 
uplatňován; zdůrazňuje, že je třeba další 
úsilí, pokud jde o jeho uplatňování; vyzývá 
orgány Černé Hory, aby přijaly další 
opatření na zajištění lepšího zastoupení 
menšin ve veřejných orgánech na 
vnitrostátní a místní úrovni vzhledem
k tomu, že osoby patřící k menšinám jsou 
ve veřejných orgánech nadále nedostatečně 
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zastoupeny; vyzývá orgány, aby bojovaly 
proti diskriminaci komunit Romů, Aškaliů
a Egypťanů a aby zlepšily jejich životní 
podmínky, přístup ke službám sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení a zaměstnanosti;

zastoupeny; vyzývá orgány, aby bojovaly 
proti diskriminaci komunit Romů, Aškaliů
a Egypťanů a aby zlepšily jejich životní 
podmínky, přístup ke službám sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení a zaměstnanosti; dále naléhá na 
vládu a místní úřady, aby se přidaly
k Evropskému rámci pro vnitrostátní 
strategie integrace Romů a zahájily
a schválily desetiletou vnitrostátní 
strategii integrace pro období po uplynutí 
platnosti současné strategie 2008–2012
s cílem zlepšit postavení Romů, Aškaliů
a Egypťanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. připomíná, že respektování práv 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů je jedním z kritérií, která 
Evropská komise explicitně sleduje; 
naléhavě vyzývá vládu a parlament Černé 
Hory, aby vnitrostátní právní a instituční 
rámec uvedly do souladu s normami EU a 
s mezinárodními normami o právech 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů; připomíná, že rovné 
zacházení a stejná práva lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 
jsou zásadní pro oblast zdraví; vítá 
nedávné přijetí zákona proti diskriminaci, 
který výslovně zmiňuje sexuální orientaci
a rovnost pohlaví; zároveň vítá výsledky 
schůze na vysoké úrovni mezi 
místopředsedou vlády a černohorskými 
organizacemi lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 
konané dne 14. října 2011; vyzývá vládu, 
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aby se vážně zapojila do tří pracovních 
skupin, jejichž vytvoření bylo dohodnuto 
na uvedené schůzi; naléhavě vyzývá 
černohorské úřady, aby pečlivě vyšetřily 
incident se slzným plynem, který se 
odehrál během koncertu na 
Mezinárodním dni proti homofobii v roce 
2011; naléhavě vyzývá černohorské úřady, 
aby přestaly jakýmkoli způsobem 
zastrašovat organizace lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů
a jednotlivce; vyzývá černohorské úřady, 
aby se maximálně snažily o zajištění 
bezpečnosti při akci Pride 2012, která 
bude důležitou zkouškou toho, jak je země 
připravena chránit práva lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Emine Bozkurt

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. je znepokojen zastrašováním a útoky 
proti lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům, transsexuálům a aktivistům
v této oblasti; vyzývá Černou Horu, aby se 
co nejvíce zasadila o prevenci útoků proti 
lesbickým ženám, homosexuálům, 
bisexuálům a transsexuálům
a angažovala se v  kampaních na zvýšení 
povědomí v oblasti lidských práv 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, 
transsexuálů a v zákazu diskriminace 
podle sexuální orientace a pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 b. vítá nedávné přijetí zákona proti 
diskriminaci, který výslovně zmiňuje 
sexuální orientaci a rovnost pohlaví; 
připomíná, že respektování práv 
lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů
a transsexuálů je jedním z kritérií, která 
Evropská komise explicitně sleduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. zdůrazňuje, že Černá Hora 
ratifikovala osm základních úmluv 
Mezinárodní organizace práce
o pracovních právech a revidovanou 
Evropskou sociální chartu; zdůrazňuje, 
že ačkoli se zákoník práce již věnuje 
otázce základních pracovních práv a práv 
odborů, stále zde ještě existují určitá 
omezení; vyzývá Černou Horu, aby
i nadále posilovala pracovní práva
a práva odborů; zdůrazňuje významnou 
úlohu sociálního dialogu a vybízí vládu 
Černé Hory k tomu, aby zvýšila své 
ambice v Sociální radě a dále je 
posilovala; zdůrazňuje význam zlepšování 
transparentnosti a účinnosti Sociální 
rady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. zdůrazňuje, že všechny politické 
strany bez ohledu na komunitu, kterou 
zastupují, by se měly snažit o zachování 
konstruktivního a zralého politického 
klimatu a neměly by se snažit hledat 
politickou podporu za hranicemi země 
nebo být vnímány tak, že jednají jménem 
sousedních zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. pobízí Černou Horu, aby posílila právní 
rámec, který spravuje práva osob se 
zdravotním postižením, a zlepšila jejich 
přístup k zaměstnanosti, a to i ve veřejných 
orgánech; vyzývá orgány, aby přizpůsobily 
veřejná prostranství potřebám těchto osob
a pokračovaly v informační kampani 
zaměřené na sociální začlenění osob se 
zdravotním postižením;

16. pobízí Černou Horu, aby upevnila
právní rámec, který spravuje práva osob se 
zdravotním postižením, a zajistila jejich 
přístup k zaměstnanosti, a to i ve veřejných 
orgánech; vyzývá orgány, aby přizpůsobily 
veřejná prostranství potřebám těchto osob
a pokračovaly v informační kampani 
zaměřené na sociální začlenění osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Maria Eleni Koppa
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že v současnosti je v Černé 
Hoře více než 15 000 vysídlených osob 
pocházejících z Chorvatska, Bosny
a Hercegoviny a Kosova, vyzývá vládu 
Černé Hory, aby našla trvalé a udržitelné 
řešení této otázky rovněž prostřednictvím 
úplného provedení její příslušné strategie
a vynaložením dalšího úsilí s cílem 
poskytnout těmto osobám právní 
postavení; považuje za důležité, aby se 
vrátily do své země původu, rovněž aby 
byly odstraněny přetrvávající překážky 
mezi zeměmi v této oblasti a aby byl 
usnadněn jejich návrat; s uspokojením 
konstatuje, že se Černá Hora aktivně 
účastní v regionálním programu nazvaném 
„Bělehradská iniciativa“;

17. konstatuje, že v současnosti je v Černé 
Hoře přibližně 15 000 uprchlíků, 
vysídlených osob a vnitřně vysídlených 
osob pocházejících z Chorvatska, Bosny
a Hercegoviny a Kosova, vyzývá vládu 
Černé Hory, aby našla trvalé a udržitelné 
řešení této otázky rovněž prostřednictvím 
úplného provedení její příslušné strategie
a vynaložením dalšího úsilí s cílem 
poskytnout těmto osobám právní 
postavení; považuje za důležité, aby se 
vrátily do své země původu, rovněž aby 
byly odstraněny přetrvávající překážky 
mezi zeměmi v této oblasti a aby byl 
usnadněn jejich návrat; v tomto ohledu
s uspokojením konstatuje, že se Černá 
Hora aktivně účastní v regionálním 
programu nazvaném „Bělehradská 
iniciativa“ a že přijala akční plán pro 
provedení strategie trvalého řešení 
záležitosti týkající se vysídlených
a přesídlených osob v Černé Hoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. chválí Černou Horu za udržování 
makroekonomické stability země, rovněž 
však konstatuje předpokládané zpomalení 
hospodářského růstu a trvale vysokou míru 
nezaměstnanosti; pobízí vládu, aby 
urychlila zotavování z těžkého 
hospodářského útlumu, který zaznamenala
v roce 2009, a udržela fiskální stabilitu tím, 

18. chválí Černou Horu za udržování 
makroekonomické stability země, rovněž 
však konstatuje předpokládané zpomalení 
hospodářského růstu a trvale vysokou míru 
nezaměstnanosti; pobízí vládu, aby 
urychlila zotavování z těžkého 
hospodářského útlumu, který zaznamenala
v roce 2009, a udržela fiskální stabilitu tím, 
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že bude pokračovat v obezřetnější fiskální 
politice a snižování veřejného dluhu
s cílem vytvořit zdravý hospodářský růst, 
který povede ke zlepšení životní úrovně;

že bude pokračovat v obezřetnější fiskální 
politice a snižování veřejného dluhu
s cílem vytvořit zdravý hospodářský růst, 
který povede ke zlepšení životní úrovně; 
vyzývá vládu, ale podporovala strategie 
veřejných investic určené k dosažení 
sociálně vyváženého hospodářského růstu
a ke snížení nezaměstnanosti; současně 
doporučuje, aby byly přijaty sociální
a ekonomické programy, které by zajistily 
lepší ochranu nezaměstnaných a zvýšily 
příjmy zaměstnaných osob;

Or. el

Pozměňovací návrh 64
Nikolaos Chountis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá přijetí důležitých strukturálních 
reforem, jako je reforma veřejného 
důchodového systému, zjednodušení 
zaměstnávání ve veřejné správě nebo nové 
finanční schéma pro místní samosprávy;
pobízí Černou Horu, aby pokračovala ve 
strukturálních reformách, zejména
v posílení právního státu, fyzické 
infrastruktury a lidských zdrojů, a aby
pokračovala v přijímání dalších opatření 
na odstranění obchodních překážek, 
zlepšení obchodního prostředí, zvýšení 
flexibility pracovního trhu a podporu 
konkurenceschopného vývozu; nadále je 
znepokojen vysokou mírou stínové 
zaměstnanosti a ekonomiky, kterou jsou 
zásadní výzvou pro ekonomiku
a společnost Černé Hory;

19. vítá přijetí důležitých strukturálních 
reforem, jako je reforma veřejného 
důchodového systému, zjednodušení 
zaměstnávání ve veřejné správě nebo nové 
finanční schéma pro místní samosprávy;
pobízí Černou Horu, aby pokračovala ve 
strukturálních reformách, zejména
v posílení právního státu, fyzické 
infrastruktury a lidských zdrojů, a aby
zvyšovala stabilitu pracovního trhu
a podporovala konkurenceschopný vývoz;
nadále je znepokojen vysokou mírou 
stínové zaměstnanosti a ekonomiky, kterou 
jsou zásadní výzvou pro ekonomiku
a společnost Černé Hory;

Or. el
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Pozměňovací návrh 65
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 a. vítá přijetí rozvojové strategie pro 
malé a střední podniky na období      
2011–2015 a strategie podpory 
konkurenceschopnosti na 
mikroekonomické úrovni na období  
2011–2015; vybízí vládu, aby zlepšila 
koordinaci různých institucí v této oblasti, 
lépe sbírala údaje o malých a středních 
podnicích a posílila systém jednotné 
registrace podniků s cílem zajistit účinné 
provedení těchto strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá vládu Černé Hory, aby výrazně 
posílila institucionální a správní kapacity
a spolupráci a kooperaci týkající se 
přistoupení mezi příslušnými státními 
orgány; vyzývá orgány, aby se zabývaly 
roztříštěností administrativního systému
a překrývajícími se pravomocemi a aby
v souladu s ministerstvy rozvinuly kapacity 
tvorby politik s cílem zlepšit kvalitu 
právních předpisů a rovněž posílit právní 
stát;

20. vyzývá vládu Černé Hory, aby výrazně 
posílila institucionální a správní kapacity
a spolupráci a kooperaci týkající se 
přistoupení mezi příslušnými státními 
orgány; vyzývá úřady, aby v tomto ohledu 
posílily administrativní kapacitu 
Ministerstva pro zahraniční věci
a evropskou integraci a ministerstev 
zabývajících se klíčovými oblastmi acquis;
vyzývá orgány, aby se zabývaly 
roztříštěností administrativního systému
a překrývajícími se pravomocemi a aby
v souladu s ministerstvy rozvinuly kapacity 
tvorby politik s cílem zlepšit kvalitu 
právních předpisů a rovněž posílit právní 
stát;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá přijetí vládního plánu, který 
nastiňuje politiku černé Hory v oblasti 
energetiky do roku 2030, a konstatuje, že 
reforma odvětví energetiky je zcela zásadní 
výzvou, na kterou musí země reagovat; 
naléhá na orgány, aby urychlily pokrok
v oblasti zabezpečení dodávek energie
a pokračovaly v dalších úsilích směřujících
k vytvoření právního prostředí, které by 
podporovalo zvýšené využívání 
obnovitelných zdrojů energie ve všech 
odvětvích, jak požaduje příslušné acquis 
EU o obnovitelné energii;

21. vítá přijetí vládního plánu, který 
nastiňuje politiku černé Hory v oblasti 
energetiky do roku 2030, a konstatuje, že 
reforma odvětví energetiky je zcela zásadní 
výzvou, na kterou musí země reagovat; 
naléhá na orgány, aby urychlily pokrok
v oblasti zabezpečení dodávek energie
a energetické účinnosti a pokračovaly
v dalších úsilích směřujících k vytvoření 
právního prostředí, které by podporovalo 
zvýšené využívání obnovitelných zdrojů 
energie ve všech odvětvích, jak požaduje 
příslušné acquis EU o obnovitelné energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a. připomíná, že více než 25 % 
evropské biodiverzity se nachází v oblasti 
západního Balkánu; zároveň připomíná, 
že v mnoha malých a velkých řekách
a jezerech – těmi největšími je řeka 
Morača a Skadarské jezero – žije řada 
vzácných druhů; vyzývá černohorské 
úřady, aby přehodnotily plány na 
budování velkých vodních elektráren a na 
získávání energie hlavně z těchto zdrojů; 
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připomíná, že je zapotřebí vypracovat 
návrh vnitrostátní energetické strategie, 
která zohlední různé obnovitelné zdroje 
energie včetně menších zdrojů vodní 
energie, a respektovat přírodní bohatství, 
jak je stanoveno v ústavě, která uvádí, že 
Černá Hora je ekologickým státem
a přírodní bohatství a cestovní ruch jsou 
dva důležité pilíře černohorského 
hospodářství; naléhavě vyzývá 
černohorské úřady, aby před přijetím 
jakéhokoli rozhodnutí o stavbě nových 
elektráren vždy prováděly hodnocení 
dopadu na životní prostředí a společnost
v souladu s normami EU a 
s mezinárodními normami, jako je 
Aarhuská úmluva a úmluva z Espoo; 
naléhá na ně, aby se angažovaly
v rozsáhlých a transparentních 
konzultacích zahrnujících příslušné 
organizace občanské společnosti, pokud 
jde o plánování budoucích projektů 
vodních elektráren, a zveřejňovaly 
příslušná rozhodnutí, vědecké názory
a další dokumentaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. chválí Černou Horu, že se stala 
celosvětovou turistickou destinací
s vysokým potenciálem pro další rozvoj; 
konstatuje však, že cestovní ruch 
představuje potencionální riziko pro 
životní prostředí, a vyzývá vládu k dalším 
krokům na ochranu přírody, rovněž podél 
pobřeží Jaderského moře;

23. blahopřeje Černé Hoře, že se stala 
celosvětovou turistickou destinací
s vysokým potenciálem pro další rozvoj; 
konstatuje však, že přílišný cestovní ruch 
představuje potencionální riziko pro 
životní prostředí, a vyzývá vládu k dalším 
krokům na ochranu přírody, zejména podél 
pobřeží Jaderského moře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. chválí Černou Horu, že se na 
ministerské konferenci Světové obchodní 
organizace (WTO) konané dne 17. 
prosince 2011 stala členem této organizace;
domnívá se, že členství ve WTO zaručí 
transparentnější, předvídatelnější
a přitažlivější prostředí pro obchodní
a zahraniční investice;

25. bere na vědomí, že se Černá Hora na 
ministerské konferenci Světové obchodní 
organizace (WTO) konané dne 
17. prosince 2011 stala členem této 
organizace; domnívá se, že členství ve 
WTO přispěje k vytvoření 
transparentnějšího, předvídatelnějšího
a přitažlivějšího obchodního prostředí, 
zejména pro zahraniční investice;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá závazek jak Černé Hory, tak 
Srbska ozdravit bilaterální vztahy; vyzývá 
politické a náboženské představitele obou 
zemí, aby nadále zlepšovali úroveň dialogu 
mezi menšinami a náboženstvími s cílem 
dosáhnout dohody upravující postavení 
srbské pravoslavné církve v Černé Hoře;

(netýká se českého znění)

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Jelko Kacin
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá závazek jak Černé Hory, tak 
Srbska ozdravit bilaterální vztahy; vyzývá 
politické a náboženské představitele obou 
zemí, aby nadále zlepšovali úroveň dialogu 
mezi menšinami a náboženstvími s cílem 
dosáhnout dohody upravující postavení 
srbské pravoslavné církve v Černé Hoře;

29. vítá závazek jak Černé Hory, tak 
Srbska ozdravit bilaterální vztahy; vyzývá 
politické a náboženské představitele obou 
zemí, aby nadále zlepšovali úroveň dialogu 
mezi menšinami a náboženstvími s cílem 
dosáhnout dohody upravující postavení 
srbské pravoslavné církve  a všech dalších 
náboženských organizací v Černé Hoře, 
přičemž však bude zachována přísně 
sekulární povaha země;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vítá závazek jak Černé Hory, tak 
Srbska ozdravit bilaterální vztahy; vyzývá 
politické a náboženské představitele obou 
zemí, aby nadále zlepšovali úroveň dialogu 
mezi menšinami a náboženstvími s cílem 
dosáhnout dohody upravující postavení 
srbské pravoslavné církve v Černé Hoře;

29. vítá závazek jak Černé Hory, tak 
Srbska ozdravit bilaterální vztahy; vyzývá 
politické a náboženské představitele obou 
zemí, aby nadále zlepšovali úroveň dialogu 
mezi menšinami a náboženstvími s cílem 
dosáhnout dohody upravující postavení 
srbské pravoslavné církve v Černé Hoře;
vyzývá Komisi, aby v souvislosti
s přístupovými jednáními věnovala 
pozornost vztahům mezi černohorskou
a srbskou pravoslavnou církví, neboť 
lepší vztahy mezi těmito dvěma církvemi
a komunitami činnými v zemi by mohly 
pozitivně ovlivnit politické klima v Černé 
Hoře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. s uspokojeném konstatuje, že Černá 
Hora má dobré sousedské vztahy
s Chorvatskem; vítá dohodu o spolupráci 
mezi donucovacími orgány Černé Hory
a Srbska, která stanoví rámec pro společné 
činnosti v různých oblastech práce policie, 
jako je předcházení trestné činnosti, 
ochrana hranic a boj proti komplexním 
formám regionální a mezinárodní 
organizované trestné činnosti; vyzývá obě 
strany, aby pokračovaly ve společném 
úsilí o nalezení trvalého řešení dosud 
nevyřešené otázky vlastnictví území 
poloostrova Prevlaka;

30. s uspokojeném konstatuje, že Černá 
Hora má dobré sousedské vztahy
s Chorvatskem; vítá dohodu o spolupráci 
mezi donucovacími orgány Černé Hory
a Srbska, která stanoví rámec pro společné 
činnosti v různých oblastech práce policie, 
jako je předcházení trestné činnosti, 
ochrana hranic a boj proti komplexním 
formám regionální a mezinárodní 
organizované trestné činnosti; vítá ustavení 
společného výboru Černé Hory
a Chorvatska a s uspokojením konstatuje, 
že obě strany souhlasily s tím, že vyhoví 
Mezinárodnímu soudnímu dvoru v dosud 
nevyřešené otázce vlastnictví území 
poloostrova Prevlaka;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Barry Madlener

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. žádá Komisi a Radu, aby s Černou 
Horou nezahajovaly přístupová jednání;

Or. nl


