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Muudatusettepanek 1
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19. ja 
20. juuni 2003. aasta järeldusi ja lisa 
„Lääne-Balkanit käsitlevad Thessaloniki 
tegevussuunised: Euroopa integratsiooni 
poole”,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et ELi liikmesriikide 
eesmärk on avada ühinemisläbirääkimised 
Montenegroga 2012. aasta juunis ning 
Euroopa Ülemkogu palus komisjonil 
esitada raamistiku läbirääkimisteks 
Montenegroga;

A. arvestades, et ELi liikmesriikide 
eesmärk on avada ühinemisläbirääkimised 
Montenegroga niipea, kui kõik selleks 
vajalikud tingimused on täidetud, ning 
Euroopa Ülemkogu palus komisjonil 
esitada raamistiku läbirääkimisteks 
Montenegroga;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Montenegros on ELi 
küsimuses jätkuvalt tugev poliitiline 
konsensus ning eesmärk teha edusamme 
ELi ja NATOga ühinemiseks on 
Montenegro välispoliitika nurgakivi; 
arvestades, et reformipüüdlused nõuavad 
suurt poliitilist tahet ja otsustavat soovi 
toime tulla ühinemisläbirääkimistel esile 
kerkivate probleemidega;

C. arvestades, et Montenegros on ELi 
küsimuses jätkuvalt tugev poliitiline 
konsensus ning eesmärk teha edusamme 
ELiga ühinemiseks on Montenegro 
välispoliitika nurgakivi; arvestades, et 
reformipüüdlused nõuavad suurt poliitilist 
tahet ja otsustavat soovi toime tulla 
ühinemisläbirääkimistel esile kerkivate 
probleemidega;

Or. el

Muudatusettepanek 4
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Montenegros on ELi 
küsimuses jätkuvalt tugev poliitiline 
konsensus ning eesmärk teha edusamme 
ELi ja NATOga ühinemiseks on 
Montenegro välispoliitika nurgakivi; 
arvestades, et reformipüüdlused nõuavad 
suurt poliitilist tahet ja otsustavat soovi 
toime tulla ühinemisläbirääkimistel esile 
kerkivate probleemidega;

C. arvestades, et Montenegros on ELi 
küsimuses jätkuvalt tugev poliitiline 
konsensus ning eesmärk teha edusamme 
ELiga ühinemiseks on Montenegro 
välispoliitika nurgakivi; arvestades, et 
reformipüüdlused nõuavad suurt poliitilist 
tahet ja otsustavat soovi toime tulla 
ühinemisläbirääkimistel esile kerkivate 
probleemidega;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Montenegro on teinud 
olulisi edusamme komisjoni poolt 2010. 
aastal kindlaks määratud seitsme 
põhiprioriteedi osas, eelkõige tõhustanud 
parlamendi tööd ja valimissüsteemi, 
muutnud avaliku halduse 
professionaalsemaks, suurendanud 
kohtusüsteemi sõltumatust, edusamme on 
tehtud võitluses korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevusega ning 
meediavabaduse tagamisel ja koostöös 
kodanikuühiskonnaga;

D. arvestades, et Montenegro on teinud 
edusamme komisjoni poolt 2010. aastal 
kindlaks määratud seitsme põhiprioriteedi 
osas, eelkõige tõhustanud parlamendi tööd 
ja valimissüsteemi, muutnud avaliku 
halduse professionaalsemaks, suurendanud 
kohtusüsteemi sõltumatust, edusamme on 
tehtud võitluses korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevusega ning 
meediavabaduse tagamisel ja koostöös 
kodanikuühiskonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Montenegro majandus on 
ilmutanud mõningasi taastumise märke, 
seejuures on inflatsioon madal ja 
välismaiste otseinvesteeringute sissevool 
märkimisväärne; arvestades, et 
Montenegro on rakendanud ELiga 
sõlmitud stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu kaubandussätted;

E. arvestades, et Montenegro majandus on 
ilmutanud mõningasi taastumise märke, 
seejuures on inflatsioon madal, välismaiste 
otseinvesteeringute sissevool 
märkimisväärne ja töötusemäär veidi 
vähenenud; arvestades, et Montenegro on 
rakendanud ELiga sõlmitud stabiliseerimis-
ja assotsieerimislepingu kaubandussätted;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et Montenegro peab 
reformide valdkonnas rohkem pingutama, 
et tõhusalt rakendada valitsuse tegevuskava 
põhiprioriteetide kohta ning kiirendada 
majanduskriisist taastumist, säilitades 
samas eelarve stabiilsuse ning suurendades 
ja tugevdades institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust, mis on vajalik ELi 
liikmesusest tulenevate kohustuste 
täitmiseks tulevikus;

F. arvestades, et Montenegro peab 
reformide valdkonnas rohkem pingutama, 
et tõhusalt rakendada valitsuse tegevuskava 
põhiprioriteetide kohta ning kiirendada 
majanduskriisist taastumist, tagades 
seejuures asjakohase kontrolli riiklike 
kulutuste ja välisvõla üle, mis on vastavalt 
2011. aasta andmetele eelmise aastaga 
võrreldes kasvanud, säilitades samas 
eelarve stabiilsuse ning suurendades ja 
tugevdades institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust, mis on vajalik ELi 
liikmesusest tulenevate kohustuste 
täitmiseks tulevikus;

Or. it

Muudatusettepanek 8
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja 
põhjendamatult edasi läbirääkimiste 
alustamist, kuna Montenegro on 
tingimuste täitmisel praeguseks olulisi 
edusamme teinud; 

1. võtab umbusaldusega teadmiseks 
Euroopa Ülemkogu otsuse seada 
eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis;

Or. nl

Muudatusettepanek 9
Lorenzo Fontana
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja 
põhjendamatult edasi läbirääkimiste 
alustamist, kuna Montenegro on 
tingimuste täitmisel praeguseks olulisi 
edusamme teinud;

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
kaaluma hoolikalt läbirääkimiste 
alustamise kuupäeva, arvestades, et kuigi
Montenegro on tingimuste täitmisel 
praeguseks olulisi edusamme teinud, on 
veel vaja täita mõned olulised ülesanded;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja põhjendamatult 
edasi läbirääkimiste alustamist, kuna 
Montenegro on tingimuste täitmisel 
praeguseks olulisi edusamme teinud;

1. väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu 
otsuse üle seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja põhjendamatult 
edasi läbirääkimiste alustamist, kuna 
Montenegro on tingimuste täitmisel 
praeguseks olulisi edusamme teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja põhjendamatult 
edasi läbirääkimiste alustamist, kuna 
Montenegro on tingimuste täitmisel 
praeguseks olulisi edusamme teinud;

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja põhjendamatult 
edasi läbirääkimiste alustamist, kuna 
Montenegro on tingimuste täitmisel 
praeguseks edusamme teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja põhjendamatult 
edasi läbirääkimiste alustamist, kuna 
Montenegro on tingimuste täitmisel 
praeguseks olulisi edusamme teinud;

1. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
otsuse seada eesmärgiks Montenegroga 
ühinemisläbirääkimiste alustamine 2012. 
aasta juunis; kutsub ELi liikmesriike üles 
mitte lükkama alusetult ja põhjendamatult 
edasi läbirääkimiste alustamist, kuna 
Montenegro on nõutavate tingimuste 
täitmisel praeguseks olulisi edusamme 
teinud;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 

2. kuigi rõhutab vajadust saata positiivne 
signaal Montenegrole ja teistele riikidele, 
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teevad suuri pingutusi
liikmesuskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et praeguseid ja võimalikke uusi 
kandidaatriike tuleks hinnata üksnes nende 
endi edusammude ja tulemuste põhjal ning 
nende ühinemisprotsessi ei tohiks mingil 
juhul siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

kes teevad tööd liikmesuskriteeriumide 
täitmiseks; usub kindlalt, et praeguseid ja 
võimalikke uusi kandidaatriike tuleks 
hinnata nende endi edusammude ja 
tulemuste põhjal ning nende 
ühinemisprotsessi ei tohiks mingil juhul 
siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi objektiivset 
hindamist;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 
teevad suuri pingutusi 
liikmesuskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et praeguseid ja võimalikke uusi 
kandidaatriike tuleks hinnata üksnes nende 
endi edusammude ja tulemuste põhjal ning 
nende ühinemisprotsessi ei tohiks mingil 
juhul siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 
teevad suuri pingutusi 
liikmesuskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et praeguseid ja võimalikke uusi 
kandidaatriike tuleks hinnata üksnes nende 
endi edusammude ja nende kriteeriumide 
täitmisel saavutatud edu põhjal ning et 
nende ühinemisprotsessi ei tohiks mingil 
juhul siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 
teevad suuri pingutusi 
liikmesuskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et praeguseid ja võimalikke uusi 
kandidaatriike tuleks hinnata üksnes nende 
endi edusammude ja tulemuste põhjal ning 
nende ühinemisprotsessi ei tohiks mingil 
juhul siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 
teevad suuri pingutusi 
ühinemiskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et praeguseid ja võimalikke uusi 
kandidaatriike tuleks hinnata üksnes nende 
endi edusammude ja tulemuste põhjal ning 
nende ühinemisprotsessi ei tohiks mingil 
juhul siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 
teevad suuri pingutusi 
liikmesuskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et praeguseid ja võimalikke uusi 
kandidaatriike tuleks hinnata üksnes nende 
endi edusammude ja tulemuste põhjal ning 
nende ühinemisprotsessi ei tohiks mingil 
juhul siduda naaberriikide või teiste 
kandidaatriikide saavutustega, et mitte 
seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

2. rõhutab vajadust saata positiivne signaal 
Montenegrole ja teistele riikidele, kes 
teevad suuri pingutusi 
liikmesuskriteeriumide täitmiseks; usub 
kindlalt, et kõiki praeguseid ja võimalikke 
uusi kandidaatriike tuleks hinnata üksnes 
nende endi edusammude ja tulemuste 
põhjal ning nende ühinemisprotsessi ei 
tohiks mingil juhul siduda naaberriikide 
või teiste kandidaatriikide saavutustega, et 
mitte seada ohtu laienemisprotsessi 
usaldusväärsust;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Göran Färm, Ulrike Lunacek
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. võtab rahuloluga teadmiseks, et 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 
(IPA) toetus toimib Montenegros hästi; 
innustab nii Montenegro valitsust kui ka 
komisjoni lihtsustama IPA rahastamise 
haldusmenetlust, et muuta see 
väiksematele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele, ametiühingutele ja 
muudele abisaajatele kättesaadavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Lorenzo Fontana

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa
liikmesuskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas üldiselt rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest;

3. võtab teadmiseks, et mõned 
liikmesuskriteeriumid on osaliselt 
täidetud; rõhutab vajadust ülejäänud 
eesmärkide täitmist kiirendada;

Or. it

Muudatusettepanek 19
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa 
liikmesuskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas üldiselt rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest;

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa 
ühinemiskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas üldiselt rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest;
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Or. en

Muudatusettepanek 20
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa 
liikmesuskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas üldiselt rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest;

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa 
liikmesuskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa 
liikmesuskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas üldiselt rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest;

3. avaldab Montenegrole kiitust suure osa 
liikmesuskriteeriumide täitmise ning 
põhiprioriteetide osas üldiselt rahuldavate 
tulemuste saavutamise eest; kutsub 
Montenegro valitsust üles oluliselt 
tõhustama võitlust korruptsiooni ja 
organiseeritud kuritegevuse vastu, et 
saavutada selles vallas arvestatavaid 
tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et kogu Montenegro 
ühinemisprotsessi käigus on äärmiselt 
oluline, et Montenegro teeks reformide 
elluviimisel ulatuslikke ja kvalitatiivseid 
pingutusi ning pööraks erilist tähelepanu 
õigusriigi ja põhiõiguste valdkonnale, 
eelkõige korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastasele võitlusele; kutsub 
Montenegro ametivõime üles jätkama 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust 
tulenevate kohustuste sujuvat täitmist;

4. rõhutab, et kogu Montenegro 
ühinemisprotsessi käigus on vajalik ja
oluline jätkata reformide elluviimisel 
ulatuslikke ja kvalitatiivseid pingutusi,
pöörates erilist tähelepanu õigusriigi ja 
põhiõiguste valdkonnale; juhib tähelepanu 
sellele, et selliste jõupingutuste kõige 
olulisem eesmärk on kindlaksmääratud 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemise meetmed; 
kutsub Montenegro ametivõime üles 
jätkama stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingust tulenevate 
kohustuste sujuvat täitmist;

Or. it

Muudatusettepanek 23
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab, et kogu Montenegro 
ühinemisprotsessi käigus on äärmiselt 
oluline, et Montenegro teeks reformide 
elluviimisel ulatuslikke ja kvalitatiivseid 
pingutusi ning pööraks erilist tähelepanu 
õigusriigi ja põhiõiguste valdkonnale, 
eelkõige korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastasele võitlusele; kutsub 
Montenegro ametivõime üles jätkama 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust 
tulenevate kohustuste sujuvat täitmist;

4. rõhutab, et kogu Montenegro 
ühinemisprotsessi käigus on äärmiselt 
oluline, et Montenegro teeks reformide 
elluviimisel ulatuslikke ja kvalitatiivseid 
pingutusi ning pööraks erilist tähelepanu 
õigusriigi ja põhiõiguste valdkonnale, 
eelkõige korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastasele võitlusele; kutsub 
Montenegro ametivõime üles jätkama 
stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust 
tulenevate kohustuste sujuvat täitmist; on 
arvamusel, et ELi institutsioonidel on 
võimalik kõige paremini jälgida ja 
hõlbustada kohtusüsteemi reformi, kui 
ühinemisläbirääkimiste 23. peatükk on 
avatud;
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. väljendab heameelt komisjoni uue 
ühinemisläbirääkimiste strateegia üle, 
mille kohaselt avatakse läbirääkimiste 
alguses 23. ja 24. peatükk, ning loodab, et 
need kaks peatükki avatakse võimalikult 
kiiresti, et veelgi kiirendada 
kohtusüsteemi reforme Montenegros;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. ergutab Montenegrot jätkama 
konstruktiivset dialoogi poliitiliste 
jõududega, et säilitada paljurahvuselises 
riigis ühtekuuluvus, ületada olemasolevad 
kultuurilised ja rahvuslikud lõhed ning 
vältida võimalikku diskrimineerimist;

5. tuletab meelde, et EL tugineb 
multikultuurilisuse, sallivuse ja kõigi 
ühiskonna liikmete võrdsete õiguste 
väärtustele; ergutab Montenegrot jätkama 
konstruktiivset dialoogi poliitiliste 
jõududega, et säilitada paljurahvuselises 
riigis ühtekuuluvus, ületada olemasolevad 
kultuurilised ja rahvuslikud lõhed ning 
vältida diskrimineerimist; kahetseb, et 
riigis on endiselt reaalsuseks lesbide, 
geide, bi- ja transseksuaalide 
diskrimineerimine ning kutsub üles 
rakendama kehtivat nõuetekohast 
diskrimineerimisvastast kaitset ning 
parandama vastavalt olukorda kooskõlas 
Euroopa standarditega;
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt Montenegros 
parlamendi töö tõhustamiseks võetud 
seadusandlike meetmete üle; soovitab 
sellegipoolest teha täiendavaid pingutusi, et 
muuta õigusloome protsess 
läbipaistvamaks, parandada üldsuse 
osalemist uute õigusaktide väljatöötamisel 
kodanikuühiskonna osalejatega veelgi 
tihedamalt konsulteerides, suurendada 
parlamendi haldussuutlikkust, et tõsta 
parlamendi tõhusust nii õigusaktide 
väljatöötamisel kui ka täidesaatva võimu 
üle poliitilise ja demokraatliku järelevalve 
teostamisel ning kasutada sagedamini ja 
tõhusamalt nõuandvat või 
kontrollieesmärki täitvate kuulamiste 
võimalust;

6. väljendab heameelt Montenegros 
parlamendi töö tõhustamiseks võetud 
seadusandlike meetmete üle; soovitab 
sellegipoolest teha täiendavaid pingutusi, et 
muuta õigusloome protsess 
läbipaistvamaks, parandada üldsuse 
osalemist uute õigusaktide väljatöötamisel 
kodanikuühiskonna osalejatega veelgi 
tihedamalt konsulteerides, suurendada 
parlamendi haldussuutlikkust, et tõsta 
parlamendi tõhusust nii õigusaktide 
väljatöötamisel kui ka täidesaatva võimu 
üle poliitilise ja demokraatliku järelevalve 
teostamisel ning kasutada sagedamini ja 
tõhusamalt nõuandvat või 
kontrollieesmärki täitvate kuulamiste 
võimalust ja süstemaatiliselt võtta 
järelmeetmeid parlamendis esitatud 
küsimuste ja valitsuse nõuetega seoses;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt Montenegros 
parlamendi töö tõhustamiseks võetud 
seadusandlike meetmete üle; soovitab 

6. väljendab heameelt Montenegros 
parlamendi töö tõhustamiseks võetud 
seadusandlike meetmete üle; soovitab 
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sellegipoolest teha täiendavaid pingutusi, et 
muuta õigusloome protsess 
läbipaistvamaks, parandada üldsuse 
osalemist uute õigusaktide väljatöötamisel 
kodanikuühiskonna osalejatega veelgi 
tihedamalt konsulteerides, suurendada 
parlamendi haldussuutlikkust, et tõsta 
parlamendi tõhusust nii õigusaktide 
väljatöötamisel kui ka täidesaatva võimu 
üle poliitilise ja demokraatliku järelevalve 
teostamisel ning kasutada sagedamini ja 
tõhusamalt nõuandvat või 
kontrollieesmärki täitvate kuulamiste 
võimalust;

sellegipoolest teha täiendavaid pingutusi, et 
muuta õigusloome protsess 
läbipaistvamaks, parandada üldsuse 
osalemist uute õigusaktide väljatöötamisel 
kodanikuühiskonna osalejatega veelgi 
tihedamalt konsulteerides, suurendada 
parlamendi haldussuutlikkust, et tõsta 
parlamendi tõhusust nii õigusaktide 
väljatöötamisel kui ka täidesaatva võimu 
üle poliitilise ja demokraatliku järelevalve 
teostamisel ning kasutada sagedamini ja 
tõhusamalt nõuandvat või 
kontrollieesmärki täitvate kuulamiste 
võimalust; täpsemalt öeldes soovitab, et 
rahvusvaheliste suhete ja Euroopa 
integratsiooni parlamendikomisjoni 
funktsioone ja volitusi suurendataks, et 
parlamendil oleks piisav ja tõhus 
järelevalve Euroopa 
integratsiooniprotsessi üle;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt kohalikke ja 
parlamendivalimisi käsitleva seaduse 
muudatuste vastuvõtmise üle, mis on 
seitsme põhiprioriteedi üks veel täitmata 
tingimusi; kutsub sellegipoolest 
Montenegro ametivõime üles täiendama 
selliseid õigusloome valdkonna saavutusi 
uute meetmetega soolise võrdõiguslikkuse 
suurendamiseks, kuna see ei ole praktikas 
veel tagatud;

7. väljendab heameelt kohalikke ja 
parlamendivalimisi käsitleva seaduse 
muudatuste vastuvõtmise üle, mis on 
seitsme põhiprioriteedi üks veel täitmata 
tingimusi;

Or. de
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Muudatusettepanek 29
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. rõhutab probleemi, et naised on 
parlamendis, juhtivatel riiklikel 
ametikohtadel ning avaliku ja erasektori 
otsuste tegemisega seotud ametikohtadel 
jätkuvalt alaesindatud; tunneb seetõttu 
heameelt uute sätete üle, mille kohaselt 
peab kandidaatide nimekirjas olema 
vähemalt 30% naissoost kandidaate, kuid 
on sellega seoses mures, et tegelikkuses ei 
ole sooline võrdõiguslikkus tagatud; 
tunneb samuti muret, kuna laialdaselt 
rikutakse naiste tööga seotud õigusi, 
sealhulgas õigust võrdsele palgale; 
innustab Montenegro ametivõime 
kiirendama soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise poliitikat ning viima 
sisse võrdse palga põhimõtte;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
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Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 
prokuröre ja haldusametnikke;

Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
parandama kohtusüsteemi, et suurendada 
tõhusust, kuna Montenegro on endiselt üks 
neist Euroopa riikidest, kus ühe elaniku 
kohta on kõige rohkem esimese astme 
kohtu töötajaid, kohtunikke, prokuröre ja 
haldusametnikke;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust, 
vastutust ja kohtusüsteemi ning 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
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prokuröre ja haldusametnikke; esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 
prokuröre ja haldusametnikke;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 
prokuröre ja haldusametnikke;

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 
prokuröre ja haldusametnikke; kutsub 
valitsust ja parlamenti üles veelgi 
tugevdama kohtusüsteemi sõltumatust, 
keskendudes kohtunike ja süüdistajate 
valikule, nende rahalisele sõltumatusele 
valitsusest ning rakendama nõuetele 
mittevastavuse korral nii kohtunike kui ka 
süüdistajate vastu karmilt 
distsiplinaareeskirju; kutsub lisaks 
Montenegro ametivõime üles suurendama 
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kohtusüsteemi läbipaistvust kohtuotsuseid 
avaldades, eelkõige organiseeritud 
kuritegevuse ja korruptsiooniga seotud 
juhtumite puhul, kuid ka avaldades teavet 
kohtute, kohtunike ja süüdistajate 
kulutuste kohta ning kohtunike ja 
süüdistajate ametisse nimetamise ja neile 
ametikõrgenduse andmisega seotud 
rahalise poole kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 
prokuröre ja haldusametnikke;

10. märgib edusamme kohtusüsteemi 
reformimisel, eelkõige pooleliolevate 
kohtuasjade hulga vähendamisel, meetmete 
võtmisel kohtunike ja prokuröride 
sõltumatuse, vastutuse, erapooletuse ja 
tõhususe suurendamiseks, mis on üks 
olulisemaid prioriteete, ning kahtlusaluste 
kohtunike ja prokuröride 
distsiplinaarmenetluste süstemaatilisemal 
kohaldamisel justiitsnõukogu poolt; kutsub 
Montenegro parlamenti üles võtma vastu 
põhiseaduslikud sätted, mis suurendaksid 
kohtusüsteemi õiguslikku sõltumatust ja 
prokuratuuri ametialast autonoomiat; 
rõhutab vajadust kontrollida tõhusamalt 
korruptsiooni ja huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade täitmist; kutsub üles 
lihtsustama kohtusüsteemi, et muuta 
kohtute töö tõhusamaks, kuna Montenegro 
on endiselt üks neist Euroopa riikidest, kus 
ühe elaniku kohta on kõige rohkem 
esimese astme kohtu töötajaid, kohtunikke, 
prokuröre ja haldusametnikke; kordab 
üleskutset ühtlustada õigussüsteemi, et 
tagada prognoositav kohtusüsteem ja 
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üldsuse usaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. nendib, et infrastruktuuri ja 
vahendite puudumine on takistanud 
kohtusüsteemi tõhusust; nõuab, et 
kohtusüsteemi eelarves nähakse selle 
jaoks ette piisavad rahalised vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. kutsub Montenegrot üles kehtestama 
ühtsed kohtunike koolituse kriteeriumid, 
mida kohaldatakse kohtunike 
koolituskeskuses, ning eraldama selle 
eesmärgi täitmiseks vajalikud rahalised 
vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

11. märgib korruptsioonivastase poliitika 
valdkonnas tehtud tööd
korruptsioonivastaste õigusaktide 
vastuvõtmisel, nimetada tuleks eelkõige 
uut riigihankeseadust, parteide rahastamise 
seadust ja huvide konflikti käsitleva 
seaduse muutmist; märgib siiski, et uus 
riigihangete seadus on võrreldes eelmise 
õigusaktiga piiravam ja võib seega 
vähendada korruptsioonist teatamist; seab 
kahtluse alla asjaolu, et parteide 
rahastamise seaduse rakendamine on 
suures osas delegeeritud riiklikule 
valimiskomisjonile, mis koosneb parteide 
esindajatest; tunneb muret parteide 
esindajate olulise rolli üle huvide 
konfliktide ennetamise komisjonis, mis 
vastutab huvide konfliktide seaduse uute 
muudatuste rakendamise eest; märgib, et 
korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud 
kõrgetasemelisi kohtuasju süüdimõistva 
otsusega, võtta kasutusele täpsemad 
mehhanismid korruptsioonivastaste 
algatuste rakendamiseks ja nende 
järelevalveks ning tõhustada ametiasutuste 
vahelist koostööd ja teabevahetust, 
eelkõige politsei ja prokuröride vahel; 
ergutab Montenegro parlamenti tugevdama 
järelevalvet korruptsioonivastase võitluse 
eest vastutavate ametiasutuste üle; kutsub 
valitsust ja parlamenti üles veel kord 
kaaluma teabele vaba juurdepääsu 
seaduse eelnõud, kuna praeguse 
versiooniga piiratakse oluliselt 
juurdepääsu teabele, mis vähendab 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
meedia suutlikkust paljastada 
korruptsioonijuhtumeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega ja keskenduda 
eelkõige kõrgetasemelistele 
korruptsioonijuhtumitele; kordab ühtlasi 
vajadust rakendada 
korruptsioonivastaseid õigusakte 
järjepidevalt, võtta kasutusele täpsemad 
mehhanismid korruptsioonivastaste 
algatuste rakendamiseks ja nende 
järelevalveks ning tõhustada ametiasutuste 
vahelist koostööd ja teabevahetust, 
eelkõige politsei ja prokuröride vahel; 
ergutab Montenegro parlamenti tugevdama 
järelevalvet korruptsioonivastase võitluse 
eest vastutavate ametiasutuste üle;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt jätkuvate 11. väljendab heameelt jätkuvate 
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edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kutsub üles jätkuvalt 
pingeliselt korruptsiooni vastu võitlema ja 
märgib, et kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul on 
süüdimõistmiste arv väike, kordab 
vajadust lõpetada rohkem korruptsiooniga 
seotud kohtuasju süüdimõistva otsusega, 
võtta kasutusele täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus, mis võib riigirahandusele 
tohutult palju maksma minna; kordab 
vajadust lõpetada rohkem korruptsiooniga 
seotud kohtuasju süüdimõistva otsusega, 
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korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

võtta kasutusele täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

Or. it

Muudatusettepanek 40
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust 
ulatuslikumalt lõpetada rohkem 
korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste ja 
projektide rakendamiseks ja nende 
järelevalveks ning tõhustada ametiasutuste 
vahelist koostööd ja teabevahetust, 
eelkõige politsei ja prokuröride vahel; 
ergutab Montenegro parlamenti tugevdama 
järelevalvet korruptsioonivastase võitluse 
eest vastutavate ametiasutuste üle;

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
rakendamiseks ja nende järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

11. väljendab heameelt jätkuvate 
edusammude üle korruptsioonivastaste 
õigusaktide vastuvõtmisel, nimetada tuleks 
eelkõige uut riigihankeseadust, parteide 
rahastamise seadust ja huvide konflikti 
käsitleva seaduse muutmist; märgib siiski, 
et korruptsioon on paljudes valdkondades 
endiselt laialt levinud ja eriline 
mureküsimus; kordab vajadust lõpetada 
rohkem korruptsiooniga seotud kohtuasju 
süüdimõistva otsusega, võtta kasutusele 
täpsemad mehhanismid 
korruptsioonivastaste algatuste 
viivitamatuks rakendamiseks ja nende 
usaldusväärseks järelevalveks ning 
tõhustada ametiasutuste vahelist koostööd 
ja teabevahetust, eelkõige politsei ja 
prokuröride vahel; ergutab Montenegro 
parlamenti tugevdama järelevalvet 
korruptsioonivastase võitluse eest 
vastutavate ametiasutuste üle;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. märgib, et Montenegro puhul on 
Transparency Internationali 
korruptsioonitajumise indeks 3,7 ja see on 
ilmselgelt ebapiisav;

Or. nl
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Muudatusettepanek 43
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. kutsub komisjoni üles lisama 
järgmisesse eduaruandesse hinnangu 
kohtusüsteemi reformiks ja 
korruptsioonivastaseks võitluseks 
eraldatud ELi rahaliste vahendite abil 
saavutatud mõju ja tulemuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. innustab valitsust võimalikult 
kiiresti rakendama parteide ja 
valimiskampaaniate rahastamist 
käsitlevaid õigusakte; kutsub lisaks üles 
tõhustama riikliku valimiskomisjoni 
suutlikkust ning tagama selle sõltumatu ja 
tõhusa töö;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. innustab pädevaid 
õiguskaitseasutusi uurima 
korruptsioonijuhtumeid, eelkõige 
kõrgetasemelise korruptsiooniga seotud 
juhtumeid ning kutsub ametiasutusi üles 
heitma rohkem valgust 
korruptsioonisüüdistustele erastamisega 
seoses, nt Telekom Crne Gore juhtum; 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. soovitab tungivalt Montenegro 
ametiasutustel uurida varem riigi 
omanduses olnud suurettevõtete, nt 
Electric Power Company of Montenegro 
(EPCG) hinnapoliitikat ning tagada 
täielik läbipaistvus; kutsub ametiasutusi 
ja valitsust üles reageerima hiljutistele 
protestidele kasvavate elektri- ja 
telekommunikatsioonihindade vastu; 
kutsub ametiasutusi lisaks üles uurima 
asjaolu, et tavaklientide elektrihinnad on 
märkimisväärselt kasvanud, samal ajal 
kui osad ettevõtted ja isikud jätkavad 
elektri tarbimist selle eest maksmata, 
kusjuures nad on EPCG finantsaruannete 
kohaselt tarbinud elektrit juba rohkem kui 
120 miljoni euro eest; soovitab 
Montenegro ametiasutustel tungivalt 
uurida, kas Montenegro energiaturgu ja 
infrastruktuuri investeerivad 
välisinvestorid nagu Itaalia ettevõtted 
A2A ja Terna täidavad Montenegro 
maksualaseid õigusakte ja 
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äriühinguõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise
kohta; kutsub Montenegro ametivõime 
üles tegema pingutusi selle nimel, et 
meedia oleks vaba poliitilisest sekkumisest 
ning et tagada reguleerivate asutuste 
sõltumatus; kutsub Montenegro valitsust 
üles esitama ettepaneku teabevabadust 
käsitlevate kehtivate õigusaktide 
muutmiseks sel moel, et see ei piiraks 
teabe kättesaadavust ega vähendaks 
läbipaistvust; kutsub ajakirjanikke üles 
täitma kutse-eetika eeskirju ja norme, mis 
käsitlevad inimeste eraelu ja väärikuse 
austamist meedias;

13. kuigi tunnistab, et seadusandluses on 
toimunud muutusi paremuse poole, et 
tagada sõnavabadus meedias, täheldab 
jätkuvalt ajakirjanike vastu suunatud 
väidetavaid hirmutamis- ja 
vägivallajuhtumeid, mis on seotud
meediavabaduse üldise piiramisega; 
kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
kutsub Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piiraks teabe kättesaadavust ega 
vähendaks läbipaistvust; kutsub 
ajakirjanikke üles täitma kutse-eetika 
eeskirju ja norme, mis käsitlevad inimeste 
eraelu ja väärikuse austamist meedias;

Or. it

Muudatusettepanek 48
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
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sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
kutsub Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piiraks teabe kättesaadavust ega 
vähendaks läbipaistvust; kutsub 
ajakirjanikke üles täitma kutse-eetika 
eeskirju ja norme, mis käsitlevad inimeste 
eraelu ja väärikuse austamist meedias;

sõnavabadus meedias, ent on mures 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavate
hirmutamis- ja vägivallajuhtumite ning 
teadete pärast meediavabaduse 
kitsendamise kohta; kutsub Montenegro 
ametivõime üles tegema pingutusi selle 
nimel, et meedia oleks vaba poliitilisest 
sekkumisest ning et tagada reguleerivate 
asutuste sõltumatus; kutsub Montenegro 
valitsust üles esitama ettepaneku 
teabevabadust käsitlevate kehtivate 
õigusaktide muutmiseks sel moel, et see ei 
piiraks teabe kättesaadavust ega vähendaks 
läbipaistvust; kutsub ajakirjanikke üles 
täitma kutse-eetika eeskirju ja norme, mis 
käsitlevad inimeste eraelu ja väärikuse 
austamist meedias; kutsub ametiasutusi 
üles tagama kõik vajalikud tingimused, et 
meedia isereguleeriv organ saaks toimima
hakata;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
kutsub Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piiraks teabe kättesaadavust ega 
vähendaks läbipaistvust; kutsub 

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
kutsub Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piira teabe kättesaadavust ega 
vähenda läbipaistvust; kutsub ajakirjanikke 
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ajakirjanikke üles täitma kutse-eetika 
eeskirju ja norme, mis käsitlevad inimeste 
eraelu ja väärikuse austamist meedias;

üles täitma kutse-eetika eeskirju ja norme, 
mis käsitlevad inimeste eraelu ja väärikuse 
austamist meedias;

Or. de

Muudatusettepanek 50
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
kutsub Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piiraks teabe kättesaadavust ega 
vähendaks läbipaistvust; kutsub 
ajakirjanikke üles täitma kutse-eetika 
eeskirju ja norme, mis käsitlevad inimeste 
eraelu ja väärikuse austamist meedias;

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; on mures kohtutes kuhjunud 
meedia ja ajakirjanike vastu esitatud 
laimusüüdistuste pärast; kutsub 
Montenegro ametivõime üles tegema 
pingutusi selle nimel, et meedia oleks vaba 
poliitilisest sekkumisest ning et tagada 
reguleerivate asutuste sõltumatus; kutsub 
Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piiraks teabe kättesaadavust ega 
vähendaks läbipaistvust; innustab 
meediaühinguid looma parimatel 
Euroopa standarditel põhinevat 
isereguleerivat süsteemi ja kutsub 
ajakirjanikke üles täitma kutse-eetika 
eeskirju ja norme, mis käsitlevad inimeste 
eraelu ja väärikuse austamist meedias;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ulrike Lunacek
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
kutsub Montenegro valitsust üles esitama 
ettepaneku teabevabadust käsitlevate 
kehtivate õigusaktide muutmiseks sel moel, 
et see ei piiraks teabe kättesaadavust ega 
vähendaks läbipaistvust; kutsub 
ajakirjanikke üles täitma kutse-eetika 
eeskirju ja norme, mis käsitlevad inimeste 
eraelu ja väärikuse austamist meedias;

13. tõdeb, et seadusandluses on toimunud 
muutusi paremuse poole, et tagada 
sõnavabadus meedias, ent täheldab siiski 
ajakirjanike vastu suunatud väidetavaid 
hirmutamis- ja vägivallajuhtumeid ning 
teateid meediavabaduse kitsendamise 
kohta; kutsub Montenegro ametivõime üles 
tegema pingutusi selle nimel, et meedia 
oleks vaba poliitilisest sekkumisest ning et 
tagada reguleerivate asutuste sõltumatus; 
soovitab tungivalt ametiasutustel tõsiselt 
uurida ajakirjanike Duško Jovanovići, 
Srđan Vojičići, Jevrem Brkovići mõrvu 
ning rünnakuid ja surmaähvardusi 
Mladen Stojovići, Tufik Softići ja 
Aleksandar Zekovići vastu, kuid ühtlasi 
ka päevalehe Vijesti sõidukite süütamist, 
ja tuua need juhtumid kohtu ette, ning 
esitada süüdistus neile, kes on vastutavad 
Vijesti telemeeskonna ründamise eest 
2011. aasta novembris Nikšići lähedal 
Humcis; kutsub Montenegro valitsust üles 
esitama ettepaneku teabevabadust 
käsitlevate kehtivate õigusaktide 
muutmiseks sel moel, et see ei piiraks 
teabe kättesaadavust ega vähendaks 
läbipaistvust; kutsub ajakirjanikke üles 
täitma kutse-eetika eeskirju ja norme, mis 
käsitlevad inimeste eraelu ja väärikuse 
austamist meedias;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. väljendab heameelt selle üle, et valitsus 
on suutnud parandada koostööd 
valitsusväliste organisatsioonidega, ning 
nõuab poliitika kujundamisel ja seaduste 
väljatöötamisel pidevat konsulteerimist 
kodanikuühiskonnaga; peab positiivseks 
seda, et riigiasutused on määranud 
kontaktisikud valitsusväliste 
organisatsioonidega suhtlemiseks ning et 
paljud riigiasutused on kehtestanud 
kriteeriumid ja korra, mille alusel valida 
kodanikuühiskonna esindajaid valitsuse 
loodud töörühmadesse;

14. väljendab heameelt selle üle, et valitsus 
on suutnud parandada koostööd 
valitsusväliste organisatsioonidega, ning 
nõuab poliitika kujundamisel ja seaduste 
väljatöötamisel pidevat konsulteerimist 
kodanikuühiskonnaga; peab positiivseks 
seda, et riigiasutused on määranud 
kontaktisikud valitsusväliste 
organisatsioonidega suhtlemiseks ning et 
paljud riigiasutused on kehtestanud 
kriteeriumid ja korra, mille alusel valida 
kodanikuühiskonna esindajaid valitsuse 
loodud töörühmadesse; toonitab siiski ka, 
et on tähtis tõhustada dialoogi 
ametiühingute ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, mis esindavad kõige
haavatavamaid gruppe ja tegelevad 
soolise võrdõiguslikkuse küsimustega;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kiidab üldiselt häid rahvustevahelisi 
suhteid, sealhulgas selliste tundlike 
küsimuste nagu rahvuse ja keele küsimuse 
käsitlemine rahvaloenduse käigus; võtab 
rahuloluga teadmiseks, et üldiselt on 
kehtestatud diskrimineerimisevastase 
poliitika ja vähemuste kaitse õiguslik 
raamistik; rõhutab, et tööd on vaja jätkata 
selle raamistiku rakendamiseks; kutsub 
Montenegro ametivõime üles võtma 
lisameetmeid, et tagada vähemuste parem 
esindatus avalik-õiguslikes asutustes riigi 
ja kohalikul tasandil, sest vähemustesse 
kuuluvad inimesed on avalik-õiguslikes 

15. võtab teadmiseks paranenud
rahvustevahelisi suhteid, sealhulgas selliste 
tundlike küsimuste nagu rahvuse ja keele 
küsimuse käsitlemine rahvaloenduse 
käigus; võtab teadmiseks Monstati 
läbiviidud rahvaloenduse tulemuste 
vaidlustamise mõnede vähemuste poolt;
võtab rahuloluga teadmiseks, et üldiselt on 
kehtestatud diskrimineerimisevastase 
poliitika ja vähemuste kaitse õiguslik 
raamistik; rõhutab, et tööd on vaja jätkata 
selle raamistiku rakendamiseks; kutsub 
Montenegro ametivõime üles võtma 
lisameetmeid, et tagada vähemuste parem 
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asutustes endiselt alaesindatud; kutsub 
ametivõime üles võitlema roma, aškali ja 
egiptlaste kogukondade 
diskrimineerimisega ning parandama nende 
elutingimusi ja juurdepääsu 
sotsiaalkindlustusele, tervishoiule, 
haridusele, eluasemele ja tööturuteenustele;

esindatus avalik-õiguslikes asutustes riigi 
ja kohalikul tasandil, sest vähemustesse 
kuuluvad inimesed on avalik-õiguslikes 
asutustes endiselt alaesindatud; kutsub 
ametivõime üles võitlema roma, aškali ja 
egiptlaste kogukondade 
diskrimineerimisega ning parandama nende 
elutingimusi ja juurdepääsu 
sotsiaalkindlustusele, tervishoiule, 
haridusele, eluasemele ja tööturuteenustele;

Or. it

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kiidab üldiselt häid rahvustevahelisi 
suhteid, sealhulgas selliste tundlike 
küsimuste nagu rahvuse ja keele küsimuse 
käsitlemine rahvaloenduse käigus; võtab 
rahuloluga teadmiseks, et üldiselt on 
kehtestatud diskrimineerimisevastase 
poliitika ja vähemuste kaitse õiguslik 
raamistik; rõhutab, et tööd on vaja jätkata 
selle raamistiku rakendamiseks; kutsub 
Montenegro ametivõime üles võtma 
lisameetmeid, et tagada vähemuste parem 
esindatus avalik-õiguslikes asutustes riigi 
ja kohalikul tasandil, sest vähemustesse 
kuuluvad inimesed on avalik-õiguslikes 
asutustes endiselt alaesindatud; kutsub 
ametivõime üles võitlema roma, aškali ja 
egiptlaste kogukondade 
diskrimineerimisega ning parandama nende 
elutingimusi ja juurdepääsu 
sotsiaalkindlustusele, tervishoiule, 
haridusele, eluasemele ja tööturuteenustele;

15. kiidab üldiselt häid rahvustevahelisi 
suhteid, sealhulgas selliste tundlike 
küsimuste nagu rahvuse ja keele küsimuse 
käsitlemine rahvaloenduse käigus; võtab 
rahuloluga teadmiseks, et üldiselt on 
kehtestatud diskrimineerimisevastase 
poliitika ja vähemuste kaitse õiguslik 
raamistik, samuti on peaministril nõunik 
inimõiguste ja diskrimineerimise eest 
kaitsmise küsimustes; rõhutab, et tööd on 
vaja jätkata selle raamistiku 
rakendamiseks; kutsub Montenegro 
ametivõime üles võtma lisameetmeid, et 
tagada vähemuste parem esindatus avalik-
õiguslikes asutustes riigi ja kohalikul 
tasandil, sest vähemustesse kuuluvad 
inimesed on avalik-õiguslikes asutustes 
endiselt alaesindatud; kutsub ametivõime 
üles võitlema roma, aškali ja egiptlaste 
kogukondade diskrimineerimisega ning 
parandama nende elutingimusi ja 
juurdepääsu sotsiaalkindlustusele, 
tervishoiule, haridusele, eluasemele ja 
tööturuteenustele;
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Or. en

Muudatusettepanek 55
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. kiidab üldiselt häid rahvustevahelisi 
suhteid, sealhulgas selliste tundlike 
küsimuste nagu rahvuse ja keele küsimuse 
käsitlemine rahvaloenduse käigus; võtab 
rahuloluga teadmiseks, et üldiselt on 
kehtestatud diskrimineerimisevastase 
poliitika ja vähemuste kaitse õiguslik 
raamistik; rõhutab, et tööd on vaja jätkata 
selle raamistiku rakendamiseks; kutsub 
Montenegro ametivõime üles võtma 
lisameetmeid, et tagada vähemuste parem 
esindatus avalik-õiguslikes asutustes riigi 
ja kohalikul tasandil, sest vähemustesse 
kuuluvad inimesed on avalik-õiguslikes 
asutustes endiselt alaesindatud; kutsub 
ametivõime üles võitlema roma, aškali ja 
egiptlaste kogukondade 
diskrimineerimisega ning parandama nende 
elutingimusi ja juurdepääsu 
sotsiaalkindlustusele, tervishoiule, 
haridusele, eluasemele ja tööturuteenustele;

15. kiidab üldiselt häid rahvustevahelisi 
suhteid, sealhulgas selliste tundlike 
küsimuste nagu rahvuse ja keele küsimuse 
käsitlemine rahvaloenduse käigus; võtab 
rahuloluga teadmiseks, et üldiselt on 
kehtestatud diskrimineerimisevastase 
poliitika ja vähemuste kaitse õiguslik 
raamistik; rõhutab, et tööd on vaja jätkata 
selle raamistiku rakendamiseks; kutsub 
Montenegro ametivõime üles võtma 
lisameetmeid, et tagada vähemuste parem 
esindatus avalik-õiguslikes asutustes riigi 
ja kohalikul tasandil, sest vähemustesse 
kuuluvad inimesed on avalik-õiguslikes 
asutustes endiselt alaesindatud; kutsub 
ametivõime üles võitlema roma, aškali ja 
egiptlaste kogukondade 
diskrimineerimisega ning parandama nende 
elutingimusi ja juurdepääsu 
sotsiaalkindlustusele, tervishoiule, 
haridusele, eluasemele ja tööturuteenustele; 
lisaks soovitab tungivalt valitsusel ja 
kohalikel omavalitsustel ühineda romasid 
käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ELi 
raamistikuga, milleks tuleks pärast 
jooksva 2008.−2012. aasta strateegia 
lõppemist käivitada ja esitada riiklik 
kaasamisstrateegia kümneks aastaks, et 
parandada roma, aškali ja egiptlaste 
kogukondade seisundit;

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. tuletab meelde, et lesbide, geide, bi-
ja transseksuaalide õiguste austamine on 
ELi kriteerium, mille täitmist Euroopa 
Komisjon otseselt jälgib; soovitab 
tungivalt Montenegro valitsusel ja 
parlamendil viia riigi õiguslik ja 
institutsiooniline raamistik kooskõlla 
lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide
õigusi käsitlevate ELi ja rahvusvaheliste 
standarditega; tuletab meelde, et lesbide, 
geide, bi- ja transseksuaalide võrdne 
kohtlemine ja võrdõiguslikkus on eriti 
tähtis tervishoiusektoris; väljendab 
heameelt hiljuti vastu võetud 
diskrimineerimisvastase seaduse üle, 
milles otseselt mainitakse seksuaalset 
sättumust ja soolist identiteeti; väljendab 
ühtlasi heameelt 14. oktoobril 2011. aastal 
asepeaministri ja Montenegro lesbide, 
geide, bi- ja transseksuaalide 
organisatsioonide vahel toimunud 
kõrgetasemelise kohtumise tulemuste üle; 
kutsub valitsust tõsiselt osalema 
kohtumise tulemusena loodud kolme 
töörühma tegevuses; soovitab tungivalt 
Montenegro ametiasutustel uurida tõsiselt 
pisargaasigranaadiga seotud 
vahejuhtumit 2011. aasta rahvusvahelisel 
homofoobia vastase päeva kontserdil; 
soovitab tungivalt Montenegro 
ametiasutustel hoiduda lesbide, geide, bi-
ja transseksuaalide ja nende 
organisatsioonide hirmutamisest; kutsub 
Montenegro ametiasutusi andma endast 
parim, et tagada 2012. aastal ohutu ja 
turvaline Pride’i marss, mis testib riigi 
valmisolekut kaitsta lesbide, geide, bi- ja 
transseksuaalide õigusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 57
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. on mures lesbide, geide, bi- ja 
transseksuaalide ja nende aktivistide 
vastu suunatud hirmutamiste ja 
rünnakute pärast; kutsub Montenegrot 
üles andma endast parim, et ennetada 
rünnakuid lesbide, geide, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna vastu ja 
korraldada teadlikkuse tõstmise 
kampaaniaid lesbide, geide, bi- ja 
transseksuaalide inimõiguste kohta ning 
diskrimineerimise keelamise kohta 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 
alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 b. väljendab heameelt hiljuti vastu 
võetud diskrimineerimisvastase seaduse 
üle, milles otseselt mainitakse seksuaalset 
sättumust ja soolist identiteeti; tuletab 
meelde, et lesbide, geide, bi- ja 
transseksuaalide õiguste austamine on 
ELi kriteerium, mille täitmist Euroopa 
Komisjon otseselt jälgib; 

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. toonitab, et Montenegro on 
ratifitseerinud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa 
peamist tööõigusalast konventsiooni ja 
läbivaadatud Euroopa sotsiaalharta; 
rõhutab, et ehkki töökoodeksis on 
sätestatud põhilised töötajate ja 
ametiühingute õigused, on endiselt 
olemas piiranguid; innustab Montenegrot 
veelgi tõhustama töötajate ja 
ametiühingute õigusi; juhib tähelepanu 
sotsiaaldialoogi tähtsale rollile ja 
innustab Montenegro valitsust tegutsema 
sotsiaalnõukogus ambitsioonikamalt ning 
seda veelgi tugevdama; toonitab 
sotsiaalnõukogu läbipaistvuse ja tõhususe 
suurendamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. toonitab, et kõik parteid peaksid 
vaatamata nende esindatavast 
kogukonnast püüdlema selle poole, et 
säilitada konstruktiivne ja küps poliitiline 
kliima ning hoiduma poliitilise toetuse 
otsimisest väljastpoolt riiki ega ei tohiks 
jätta muljet, nagu tegutseksid nad 
naaberriikide nimel;
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Or. en

Muudatusettepanek 61
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. innustab Montenegrot tugevdama
puuetega inimeste õigusi käsitlevat 
õiguslikku raamistikku ning parandama
nende juurdepääsu tööhõivele, kaasa 
arvatud avalik-õiguslikes asutustes; kutsub 
ametivõime üles kohandama avalikke kohti 
puuetega inimeste vajadustele ning 
korraldama teadlikkuse tõstmise 
kampaaniaid puuetega inimeste 
sotsiaalseks kaasamiseks;

16. innustab Montenegrot konsolideerima
puuetega inimeste õigusi käsitlevat 
õiguslikku raamistikku ning tagama nende 
juurdepääsu tööhõivele, kaasa arvatud 
avalik-õiguslikes asutustes; kutsub 
ametivõime üles kohandama avalikke kohti 
puuetega inimeste vajadustele ning 
korraldama teadlikkuse tõstmise 
kampaaniaid puuetega inimeste 
sotsiaalseks kaasamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. juhib tähelepanu sellele, et 
Montenegros on praegu üle 15 000 
ümberasustatud isiku, kes on pärit 
Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast 
ning Kosovost, ning kutsub Montenegro 
valitsust üles leidma sellele küsimusele 
püsivat ja kestvat lahendust, selleks peaks 
valitsus täielikult rakendama asjakohase 
strateegia ja võtma meetmeid 
ümberasustatud isikutele õigusliku staatuse 
andmiseks; on seisukohal, et oluline on 
nende inimeste tagasipöördumine oma 
päritoluriiki, vaja on eemaldada senised 

17. juhib tähelepanu sellele, et 
Montenegros on praegu ligikaudu 15 000 
pagulast, riigisiseselt ümberasustatud ja 
ümberasustatud isikut, kes on pärit 
Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast 
ning Kosovost, ning kutsub Montenegro 
valitsust üles leidma sellele küsimusele 
püsivat ja kestvat lahendust, selleks peaks 
valitsus täielikult rakendama asjakohase 
strateegia ja võtma meetmeid 
ümberasustatud isikutele õigusliku staatuse 
andmiseks; on seisukohal, et oluline on 
nende inimeste tagasipöördumine oma 
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takistused piirkonna riikide vahel ja 
hõlbustada tagasipöördumist; märgib 
rahuloluga Montenegro aktiivset rolli 
piirkondlikus programmis „Belgradi 
algatus”;

päritoluriiki, vaja on eemaldada senised 
takistused piirkonna riikide vahel ja 
hõlbustada tagasipöördumist; märgib selles 
osas rahuloluga Montenegro aktiivset rolli 
piirkondlikus programmis „Belgradi 
algatus” ja vastuvõetud tegevuskava 
Montenegros ümberasustatud ja 
riigisiseselt ümberasustatud isikute 
küsimuse püsiva lahenduse strateegia 
rakendamiseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunnustab Montenegrot selle eest, et on 
suudetud hoida riigi makromajanduslikku 
stabiilsust, kuid samas võtab teadmiseks 
prognoositava majanduskasvu 
aeglustumise ja jätkuvalt suure 
tööpuuduse; innustab valitsust kiirendama 
taastumist 2009. aasta rängast 
majanduslangusest ning samal ajal 
säilitama eelarve stabiilsuse koos rangema 
eelarvepoliitikaga ja vähendama 
valitsemissektori võlga, et tagada 
majanduse kindel areng eesmärgiga 
parandada elatustaset;

18. tunnustab Montenegrot selle eest, et on 
suudetud hoida riigi makromajanduslikku 
stabiilsust, kuid samas võtab teadmiseks 
prognoositava majanduskasvu 
aeglustumise ja jätkuvalt suure 
tööpuuduse; innustab valitsust kiirendama 
taastumist 2009. aasta rängast 
majanduslangusest ning samal ajal 
säilitama eelarve stabiilsuse koos rangema 
eelarvepoliitikaga ja vähendama 
valitsemissektori võlga, et tagada 
majanduse kindel areng eesmärgiga 
parandada elatustaset; kutsub valitsust üles 
edendama avalikke 
investeerimisstrateegiaid, mille eesmärk 
on õiglane majandusareng ja töötuse 
vähendamine. Soovitab samal ajal võtta 
vastu sotsiaal- ja majanduspoliitikad, mis 
tugevdaksid töötute kaitset ja viiksid 
töötajate sissetulekute suurenemiseni;

Or. el
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Muudatusettepanek 64
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt selle üle, et vastu 
on võetud olulised struktuurireformid, nagu 
riiklik pensionisüsteem, riikliku 
tööhõivekorralduse tõhustamine ning 
kohalike omavalitsuste uus rahastamiskord;
ergutab Montenegrot struktuurireforme 
jätkama, eelkõige tuleks tugevdada 
õigusriiklust, füüsilist infrastruktuuri ja 
inimressursse ning võtta täiendavaid 
meetmeid, et eemaldada ettevõtlustõkked 
ja parandada ettevõtluskeskkonda, samuti 
tuleks suurendada tööturu paindlikkust
ning edendada ekspordi 
konkurentsivõimet; peab jätkuvalt 
murettekitavaks mitteametliku tööhõive ja 
mitteametliku majanduse märkimisväärset 
osa, mis tekitab Montenegro majandusele 
ja ühiskonnale tõsiseid probleeme;

19. väljendab heameelt selle üle, et vastu 
on võetud olulised struktuurireformid, nagu 
riiklik pensionisüsteem, riikliku 
tööhõivekorralduse tõhustamine ning 
kohalike omavalitsuste uus rahastamiskord;
ergutab Montenegrot struktuurireforme 
jätkama, eelkõige tuleks tugevdada 
õigusriiklust, füüsilist infrastruktuuri ja 
inimressursse, samuti tuleks suurendada 
tööhõive stabiilsust tööturul ning 
edendada ekspordi konkurentsivõimet; 
peab jätkuvalt murettekitavaks 
mitteametliku tööhõive ja mitteametliku 
majanduse märkimisväärset osa, mis 
tekitab Montenegro majandusele ja 
ühiskonnale tõsiseid probleeme;

Or. el

Muudatusettepanek 65
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. väljendab heameelt väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) 
2011.−2015. aasta arengustrateegia ja 
2011.−2015. aasta mikrotasandil 
konkurentsi edendamise strateegia 
vastuvõtmise üle; innustab valitsust 
parandama selles valdkonnas tegutsevate 
erinevate asutuste koordineerimist, 
koguma paremaid andmeid VKEde kohta 
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ning tõhustama ettevõtete ühtse 
registreerimise süsteemi, et tagada nende 
strateegiate tõhus rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kutsub Montenegro valitsust üles 
oluliselt suurendama institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust, samuti tõhustama 
ühinemisega seotud koostööd ja 
kooskõlastamist asjaomaste riigiasutuste 
vahel; kutsub ametivõime üles pöörama 
tähelepanu haldussüsteemi killustatusele ja 
pädevuste kattumisele ning suurendama 
poliitika kujundamise suutlikkust 
vastavates ministeeriumides, et parandada 
seaduste kvaliteeti ja lõppkokkuvõttes 
tugevdada õigusriiklust;

20. kutsub Montenegro valitsust üles 
oluliselt suurendama institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust, samuti tõhustama 
ühinemisega seotud koostööd ja 
kooskõlastamist asjaomaste riigiasutuste 
vahel; kutsub sellega seoses ametivõime 
üles tugevdama välisasjade ja Euroopa 
integratsiooni ministeeriumi 
haldussuutlikust ning tõhustama ELi 
õigustiku põhivaldkondadega tegelevate 
ministeeriumite suutlikkust; kutsub 
ametivõime üles pöörama tähelepanu 
haldussüsteemi killustatusele ja pädevuste 
kattumisele ning suurendama poliitika 
kujundamise suutlikkust vastavates 
ministeeriumides, et parandada seaduste 
kvaliteeti ja lõppkokkuvõttes tugevdada 
õigusriiklust;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. toob positiivselt esile, et vastu on 21. toob positiivselt esile, et vastu on 
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võetud valitsuse kava Montenegro 
energiapoliitika kohta aastani 2030, ning 
märgib, et energiasektori reform on üks 
riigi ees seisvatest esmatähtsatest 
ülesannetest; nõuab, et ametivõimud 
kiirendaksid edasiminekut 
energiavarustuse kindluse vallas ning 
võtaksid meetmeid, et kehtestada 
õiguskeskkond, mis toetaks kõikides 
sektorites taastuvate energiaallikate 
kasutamise kasvu, nagu on nõutud ELi 
õigusaktides taastuvenergia kohta;

võetud valitsuse kava Montenegro 
energiapoliitika kohta aastani 2030, ning 
märgib, et energiasektori reform on üks 
riigi ees seisvatest esmatähtsatest 
ülesannetest; nõuab, et ametivõimud 
kiirendaksid edasiminekut 
energiavarustuse kindluse ja 
energiatõhususe vallas ning samuti 
võtaksid meetmeid, et kehtestada 
õiguskeskkond, mis toetaks kõikides 
sektorites taastuvate energiaallikate 
kasutamise kasvu, nagu on nõutud ELi 
õigusaktides taastuvenergia kohta;

Or. en

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

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. tuletab meelde, et enam kui 25% 
Euroopa bioloogilisest mitmekesisusest 
asub Lääne-Balkani piirkonnas; tuletab 
ühtlasi meelde, et paljud väikesed ja 
suured jõed ja järved − millest suurimad 
on Moraca jõgi ja Skadari järv − on 
koduks paljudele haruldastele liikidele; 
kutsub Montenegro ametiasutusi üles veel 
kord kaaluma kavasid ehitada 
mastaapseid hüdroelektrijaamu ning 
toetuda peamiselt sellistele 
energiaallikatele; tuletab meelde vajadust 
koostada riiklik energiastrateegia, milles 
võetakse arvesse paljusid erinevaid 
taastuvaid energiaallikaid, sealhulgas 
väikeses ulatuses hüdroenergiat, vajadust 
austada ka looduspärandit, mis on 
talletatud põhiseaduses, kus viidatakse 
Montenegrole kui ökoloogilisele riigile ja 
asjaolule, et looduspärand ja turism on 
kaks tähtsat Montenegro majanduse 
alustala; soovitab tungivalt Montenegro 
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ametiasutustel teostada alati keskkonna-
ja sotsiaalmõjuhinnangud kooskõlas 
selliste ELi ja rahvusvaheliste 
standarditega nagu Arhusi ja Espoo 
konventsioonid, enne, kui langetada otsus 
ehitada uusi jaamu; lisaks soovitab 
tungivalt neil tulevaste 
hüdroelektrijaamade projektide 
kavandamisel viia läbi ulatuslikud ja 
läbipaistvad konsultatsioonid üldsusega, 
sealhulgas vastavate kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, ning avalikustada 
vastavad otsused, asjatundjate arvamused 
ja muud dokumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. avaldab Montenegrole tunnustust, et 
riigist on saamas ülemaailmne 
turismisihtkoht, millel on suur 
arengupotentsiaal; märgib siiski turismist 
tulenevaid võimalikke ohte keskkonnale ja 
kutsub valitsust üles võtma meetmeid, et 
kaitsta loodust, sealhulgas Aadria mere 
rannikul;

23. õnnitleb Montenegrot, et riigist on 
saamas ülemaailmne turismisihtkoht, millel 
on suur arengupotentsiaal; märgib siiski 
turismist tulenevaid võimalikke ohte 
keskkonnale ja kutsub valitsust üles võtma 
meetmeid, et kaitsta loodust, sealhulgas 
Aadria mere rannikul;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kiidab heaks Montenegro liitumise 
Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 
(WTO) 17. detsembril 2011. aastal 
toimunud WTO ministrite konverentsil; on 
arvamusel, et WTO liikmesus tagab
läbipaistvama, prognoositavama ja 
atraktiivsema keskkonna kaubanduse ja
välisinvesteeringute jaoks;

25. võtab teatavaks Montenegro liitumise 
Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 
(WTO) 17. detsembril 2011. aastal 
toimunud WTO ministrite konverentsil; on 
arvamusel, et WTO liikmesus aitab kaasa
läbipaistvama, prognoositavama ja 
atraktiivsema kaubanduskeskkonna
loomisele eelkõige välisinvesteeringute 
jaoks;

Or. de

Muudatusettepanek 71
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. peab kiiduväärseks, et nii Montenegro 
kui ka Serbia püüavad rajada kindlamat 
alust kahepoolseteks suheteks; innustab 
mõlema riigi poliitilisi ja usujuhte jätkuvalt 
parandama rahvustevahelise ja 
religioonidevahelise dialoogi õhustikku, et 
saavutada kokkulepe, mis reguleeriks 
Serbia õigeusu kiriku staatust 
Montenegros; 

29. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. de

Muudatusettepanek 72
Jelko Kacin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. peab kiiduväärseks, et nii Montenegro 29. peab kiiduväärseks, et nii Montenegro 
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kui ka Serbia püüavad rajada kindlamat 
alust kahepoolseteks suheteks; innustab 
mõlema riigi poliitilisi ja usujuhte jätkuvalt 
parandama rahvustevahelise ja 
religioonidevahelise dialoogi õhustikku, et 
saavutada kokkulepe, mis reguleeriks 
Serbia õigeusu kiriku staatust 
Montenegros;

kui ka Serbia püüavad rajada kindlamat 
alust kahepoolseteks suheteks; innustab 
mõlema riigi poliitilisi ja usujuhte jätkuvalt 
parandama rahvustevahelise ja 
religioonidevahelise dialoogi õhustikku, et 
saavutada kokkulepe, mis reguleeriks 
Serbia õigeusu kiriku ja kõigi teiste 
usuorganisatsioonide staatust 
Montenegros, säilitades riigi rangelt 
ilmaliku olemuse;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. peab kiiduväärseks, et nii Montenegro 
kui ka Serbia püüavad rajada kindlamat 
alust kahepoolseteks suheteks; innustab 
mõlema riigi poliitilisi ja usujuhte jätkuvalt 
parandama rahvustevahelise ja 
religioonidevahelise dialoogi õhustikku, et 
saavutada kokkulepe, mis reguleeriks 
Serbia õigeusu kiriku staatust 
Montenegros;

29. peab kiiduväärseks, et nii Montenegro 
kui ka Serbia püüavad rajada kindlamat 
alust kahepoolseteks suheteks; innustab 
mõlema riigi poliitilisi ja usujuhte jätkuvalt 
parandama rahvustevahelise ja 
religioonidevahelise dialoogi õhustikku, et 
saavutada kokkulepe, mis reguleeriks 
Serbia õigeusu kiriku staatust 
Montenegros; kutsub komisjoni üles 
pöörama ühinemisläbirääkimiste kõrval 
tähelepanu Montenegro õigeusu kiriku ja 
Serbia õigeusu kiriku vahelistele suhetele, 
kuna riigis tegutseva kahe kiriku ja 
kogukonna vahelised paremad suhted 
mõjutavad Montenegro poliitilist kliimat 
positiivselt;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. nendib rahuloluga Montenegro ja 
Horvaatia heanaaberlikke suhteid; 
väljendab heameelt selle üle, et 
Montenegro ja Horvaatia 
õiguskaitseorganid on sõlminud 
koostööleppe, mis näeb ette politseikoostöö 
raamistiku eri valdkondades, nagu 
kriminaalpreventsioon, piirikontroll ning 
võitlus piirkondliku ja rahvusvahelise 
kuritegevuse keerukate vormidega; kutsub 
mõlemat riiki üles ühiselt pingutama selle 
nimel, et leida alaline lahendus endiselt 
lahendamata küsimusele, kumma riigi 
territoorium on Prevlaka poolsaar;

30. nendib rahuloluga Montenegro ja 
Horvaatia heanaaberlikke suhteid; 
väljendab heameelt selle üle, et
Montenegro ja Horvaatia 
õiguskaitseorganid on sõlminud 
koostööleppe, mis näeb ette politseikoostöö 
raamistiku eri valdkondades, nagu 
kriminaalpreventsioon, piirikontroll ning 
võitlus piirkondliku ja rahvusvahelise 
kuritegevuse keerukate vormidega; 
väljendab heameelt Montenegro ja 
Horvaatia ühiskomisjoni loomise üle ja 
nendib rahuloluga, et mõlemad riigid on 
nõustunud järgima Rahvusvahelise Kohtu 
reegleid seoses endiselt lahendamata 
küsimusega, kumma riigi territoorium on 
Prevlaka poolsaar;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Barry Madlener

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30 a. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
Montenegroga läbirääkimisi mitte 
alustama;

Or. nl


