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Poprawka 1
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej przyjęte w dniach 19–20 
czerwca 2003 r. i załącznik do nich 
zatytułowany „Agenda z Salonik dla 
Bałkanów Zachodnich: w kierunku 
integracji europejskiej”,

Or. en

Poprawka 2
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem państw 
członkowskich UE jest otwarcie negocjacji 
akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 
r., a ponadto mając na uwadze, że Rada 
Europejska zwróciła się do Komisji z 
prośbą o przedłożenie propozycji ram 
negocjacyjnych z tym krajem;

A. mając na uwadze, że celem państw 
członkowskich UE jest otwarcie negocjacji 
w sprawie przystąpienia z Czarnogórą jak 
tylko spełnione zostaną wszystkie 
konieczne warunki, a ponadto mając na 
uwadze, że Rada Europejska zwróciła się 
do Komisji z prośbą o przedłożenie 
propozycji ram negocjacyjnych z tym 
krajem; 

Or. de

Poprawka 3
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w Czarnogórze 
nadal istnieje szeroki konsensus polityczny 
co do spraw związanych z UE i że cel 
przyspieszenia jej integracji z UE i NATO
jest podstawą polityki zagranicznej tego 
kraju; mając na uwadze, że wysiłki 
reformatorskie wymagają silnej woli 
politycznej i priorytetowego 
zaangażowania się w sprostanie przyszłym 
wyzwaniom związanym z procesem 
akcesyjnym;

C. mając na uwadze, że w Czarnogórze 
nadal istnieje szeroki konsensus polityczny 
co do spraw związanych z UE i że cel 
przyspieszenia jej integracji z UE jest 
podstawą polityki zagranicznej tego kraju; 
mając na uwadze, że wysiłki 
reformatorskie wymagają silnej woli 
politycznej i priorytetowego 
zaangażowania się w sprostanie przyszłym 
wyzwaniom związanym z procesem 
akcesyjnym;

Or. el

Poprawka 4
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w Czarnogórze 
nadal istnieje szeroki konsensus polityczny 
co do spraw związanych z UE i że cel 
przyspieszenia jej integracji z UE i NATO
jest podstawą polityki zagranicznej tego 
kraju; mając na uwadze, że wysiłki 
reformatorskie wymagają silnej woli 
politycznej i priorytetowego 
zaangażowania się w sprostanie przyszłym 
wyzwaniom związanym z procesem 
akcesyjnym;

C. mając na uwadze, że w Czarnogórze 
nadal istnieje szeroki konsensus polityczny 
co do spraw związanych z UE i że cel 
przyspieszenia jej integracji z UE jest 
podstawą polityki zagranicznej tego kraju; 
mając na uwadze, że wysiłki 
reformatorskie wymagają silnej woli 
politycznej i priorytetowego 
zaangażowania się w sprostanie przyszłym 
wyzwaniom związanym z procesem 
akcesyjnym;

Or. de

Poprawka 5
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Czarnogóra 
osiągnęła znaczący postęp w realizacji 
siedmiu kluczowych priorytetów 
określonych przez Komisję w 2010 r., 
zwłaszcza w zakresie poprawy 
funkcjonowania parlamentu i ram 
wyborczych, profesjonalizmu administracji 
publicznej, niezależności wymiaru 
sprawiedliwości, walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną, 
zapewnienia wolności mediów i 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

D. mając na uwadze, że Czarnogóra 
osiągnęła postęp w realizacji siedmiu 
kluczowych priorytetów określonych przez 
Komisję w 2010 r., zwłaszcza w zakresie 
poprawy funkcjonowania parlamentu i ram 
wyborczych, profesjonalizmu administracji 
publicznej, niezależności wymiaru 
sprawiedliwości, walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną, 
zapewnienia wolności mediów i 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. en

Poprawka 6
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Czarnogóra 
odnotowała niewielkie ożywienie 
gospodarcze połączone z niską inflacją i 
znaczącym napływem bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych; mając na 
uwadze, że Czarnogóra wdrożyła 
postanowienia dotyczące handlu zawarte w 
układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu z 
UE;

E. mając na uwadze, że Czarnogóra 
odnotowała niewielkie ożywienie 
gospodarcze połączone z niską inflacją, 
znaczącym napływem bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz niewielkim 
spadkiem stopy bezrobocia; mając na 
uwadze, że Czarnogóra wdrożyła 
postanowienia dotyczące handlu zawarte w 
układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu z 
UE;

Or. it

Poprawka 7
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Czarnogóra musi 
kontynuować wysiłki reformatorskie przez 
skuteczne wdrażanie rządowego planu 
działania dotyczącego ww. kluczowych 
priorytetów, przyspieszenie wychodzenia z 
kryzysu gospodarczego przy jednoczesnym 
utrzymaniu m.in. stabilności fiskalnej, a 
także przez poprawę i rozwój zdolności 
administracyjnych i instytucjonalnych 
koniecznych do podjęcia w przyszłości 
zobowiązań wynikających z członkostwa 
w UE;

F. mając na uwadze, że Czarnogóra musi 
kontynuować wysiłki reformatorskie przez 
skuteczne wdrażanie rządowego planu 
działania dotyczącego ww. kluczowych 
priorytetów, przyspieszenie wychodzenia z 
kryzysu gospodarczego z jednoczesnym 
zapewnieniem odpowiedniej kontroli 
wydatków publicznych i zadłużenia 
zagranicznego, które według danych z 
2011 r. jest wyższe niż w roku ubiegłym,
oraz utrzymaniem m.in. stabilności 
fiskalnej, a także przez poprawę i rozwój 
zdolności administracyjnych i 
instytucjonalnych koniecznych do podjęcia 
w przyszłości zobowiązań wynikających z 
członkostwa w UE;

Or. it

Poprawka 8
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 
r.; wzywa państwa członkowskie UE, by 
nie zwlekały zbytnio i w nieuzasadniony 
sposób z podjęciem rozmów, zwłaszcza że 
Czarnogóra osiągnęła dotychczas 
znaczący postęp w wypełnianiu 
ustanowionych kryteriów;

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie przystąpienia z Czarnogórą w 
czerwcu 2012 r. i wyraża swoje 
niezadowolenie z tej decyzji;

Or. nl

Poprawka 9
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 
r.; wzywa państwa członkowskie UE, by 
nie zwlekały zbytnio i w nieuzasadniony 
sposób z podjęciem rozmów, zwłaszcza że 
Czarnogóra osiągnęła dotychczas znaczący 
postęp w wypełnianiu ustanowionych 
kryteriów;

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie przystąpienia z Czarnogórą w 
czerwcu 2012 r.; wzywa państwa 
członkowskie UE, by dokładnie 
zastanowiły się nad datą podjęcia rozmów, 
zwłaszcza że nadal niespełnionych jest 
wiele wymogów, choć Czarnogóra 
osiągnęła dotychczas znaczący postęp w 
wypełnianiu ustanowionych kryteriów;

Or. it

Poprawka 10
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 
r.; wzywa państwa członkowskie UE, by 
nie zwlekały zbytnio i w nieuzasadniony 
sposób z podjęciem rozmów, zwłaszcza że 
Czarnogóra osiągnęła dotychczas znaczący 
postęp w wypełnianiu ustanowionych 
kryteriów;

1. przyjmuje z zadowoleniem decyzję Rady 
Europejskiej dotyczącą celu rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie przystąpienia z 
Czarnogórą w czerwcu 2012 r.; wzywa 
państwa członkowskie UE, by nie zwlekały 
zbytnio i w nieuzasadniony sposób z 
podjęciem rozmów, zwłaszcza że 
Czarnogóra osiągnęła dotychczas znaczący 
postęp w wypełnianiu ustanowionych 
kryteriów;

Or. en

Poprawka 11
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 
r.; wzywa państwa członkowskie UE, by 
nie zwlekały zbytnio i w nieuzasadniony 
sposób z podjęciem rozmów, zwłaszcza że 
Czarnogóra osiągnęła dotychczas znaczący 
postęp w wypełnianiu ustanowionych 
kryteriów;

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie przystąpienia z Czarnogórą w 
czerwcu 2012 r.; wzywa państwa 
członkowskie UE, by nie zwlekały zbytnio 
i w nieuzasadniony sposób z podjęciem
rozmów, zwłaszcza że Czarnogóra 
osiągnęła dotychczas postęp w 
wypełnianiu ustanowionych kryteriów;

Or. en

Poprawka 12
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji 
akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 
r.; wzywa państwa członkowskie UE, by 
nie zwlekały zbytnio i w nieuzasadniony 
sposób z podjęciem rozmów, zwłaszcza że 
Czarnogóra osiągnęła dotychczas znaczący 
postęp w wypełnianiu ustanowionych 
kryteriów;

1. odnotowuje decyzję Rady Europejskiej 
dotyczącą celu rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie przystąpienia z Czarnogórą w 
czerwcu 2012 r.; wzywa państwa 
członkowskie UE, by nie zwlekały zbytnio 
i w nieuzasadniony sposób z podjęciem 
rozmów, zwłaszcza że Czarnogóra 
osiągnęła dotychczas znaczący postęp w 
wypełnianiu ustanowionych wymaganych
kryteriów;

Or. en

Poprawka 13
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla potrzebę wysłania 2. uważa zdecydowanie, podkreślając 
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pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria członkostwa; uważa 
zdecydowanie, że kraje kandydujące i 
będące potencjalnymi kandydatami należy 
oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i osiągnięć, a proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

jednocześnie potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym starań, by wypełnić 
kryteria członkostwa, że kraje kandydujące 
i będące potencjalnymi kandydatami 
należy oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i osiągnięć, a proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać obiektywną 
ocenę procesu rozszerzenia;

Or. it

Poprawka 14
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria członkostwa; uważa 
zdecydowanie, że kraje kandydujące i 
będące potencjalnymi kandydatami należy 
oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i osiągnięć, a proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

2. podkreśla potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria członkostwa; uważa 
zdecydowanie, że kraje kandydujące i 
będące potencjalnymi kandydatami należy 
oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i postępu w spełnianiu 
tych kryteriów oraz że proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

Or. en

Poprawka 15
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria członkostwa; uważa 
zdecydowanie, że kraje kandydujące i 
będące potencjalnymi kandydatami należy 
oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i osiągnięć, a proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

2. podkreśla potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria przystąpienia; uważa 
zdecydowanie, że kraje kandydujące i 
będące potencjalnymi kandydatami należy 
oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i osiągnięć, a proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

Or. en

Poprawka 16
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria członkostwa; uważa 
zdecydowanie, że kraje kandydujące i 
będące potencjalnymi kandydatami należy 
oceniać wyłącznie na podstawie ich 
własnych zasług i osiągnięć, a proces ich 
przystępowania do UE nie powinien być w 
żadnym razie powiązany z postępem w 
innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

2. podkreśla potrzebę wysłania 
pozytywnego sygnału Czarnogórze i innym 
krajom, dokładającym wszelkich starań, by 
wypełnić kryteria członkostwa; uważa 
zdecydowanie, że wszystkie kraje 
kandydujące i będące potencjalnymi 
kandydatami należy oceniać wyłącznie na 
podstawie ich własnych zasług i osiągnięć, 
a proces ich przystępowania do UE nie 
powinien być w żadnym razie powiązany z 
postępem w innych krajach ościennych lub 
kandydujących, aby utrzymać 
wiarygodność procesu rozszerzenia;

Or. de

Poprawka 17
Göran Färm, Ulrike Lunacek
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Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa z zadowoleniem, że w 
Czarnogórze sprawnie funkcjonuje 
udzielanie pomocy w ramach Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA); zachęca 
zarówno rząd Czarnogóry, jak i Komisję 
do uproszczenia procedury 
administracyjnej dotyczącej finansowania 
w ramach IPA w celu zwiększenia dostępu 
do tego finansowania mniejszym 
podmiotom, organizacjom pozarządowym, 
związkom zawodowym i innym 
beneficjentom;

Or. en

Poprawka 18
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 
kryteriami członkostwa przez uzyskanie 
ogólnie satysfakcjonujących wyników w 
realizacji kluczowych priorytetów;

3. odnotowuje częściowe osiągnięcie 
zgodności z niektórymi kryteriami 
członkostwa; podkreśla konieczność 
przyspieszenia osiągania pozostałych 
celów; 

Or. it

Poprawka 19
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 

3. Wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 
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kryteriami członkostwa przez uzyskanie 
ogólnie satysfakcjonujących wyników w 
realizacji kluczowych priorytetów;

kryteriami przystąpienia przez uzyskanie 
ogólnie satysfakcjonujących wyników w 
realizacji kluczowych priorytetów;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 
kryteriami członkostwa przez uzyskanie 
ogólnie satysfakcjonujących wyników w 
realizacji kluczowych priorytetów;

3. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 
kryteriami członkostwa przez uzyskanie 
satysfakcjonujących wyników w realizacji 
kluczowych priorytetów;

Or. de

Poprawka 21
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 
kryteriami członkostwa przez uzyskanie 
ogólnie satysfakcjonujących wyników w 
realizacji kluczowych priorytetów;

3. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
osiągnięcie wysokiego stopnia zgodności z 
kryteriami członkostwa przez uzyskanie 
ogólnie satysfakcjonujących wyników w 
realizacji kluczowych priorytetów; wzywa 
rząd Czarnogóry do stanowczego 
zaostrzenia działań skierowanych 
przeciwko korupcji i przestępczości 
zorganizowanej w celu uzyskania 
konkretnych wyników;

Or. en

Poprawka 22
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że kontynuacja 
kompleksowych i aktywnych działań na 
rzecz realizacji reform – szczególnie w 
dziedzinie praworządności i praw 
podstawowych, z naciskiem na walkę z
korupcją i przestępczością zorganizowaną
– będzie miała nadal kluczowe znaczenie 
w całym procesie umożliwiającym 
przystąpienie Czarnogóry do UE; wzywa 
władze czarnogórskie do dalszego 
skutecznego wywiązywania się ze 
zobowiązań wynikających z układu o 
stowarzyszeniu i stabilizacji;

4. podkreśla konieczność i znaczenie 
dalszych kompleksowych i aktywnych 
działań na rzecz realizacji reform –
szczególnie w dziedzinie praworządności i 
praw podstawowych; podkreśla, że 
najważniejszym celem takich działań są 
środki na rzecz walki z korupcją i 
przestępczością zorganizowaną, która
będzie miała nadal kluczowe znaczenie w 
całym procesie umożliwiającym 
przystąpienie Czarnogóry do UE; wzywa 
władze czarnogórskie do dalszego 
skutecznego wywiązywania się ze 
zobowiązań wynikających z układu o 
stowarzyszeniu i stabilizacji;

Or. it

Poprawka 23
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że kontynuacja 
kompleksowych i aktywnych działań na 
rzecz realizacji reform – szczególnie w 
dziedzinie praworządności i praw 
podstawowych, z naciskiem na walkę z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
– będzie miała nadal kluczowe znaczenie 
w całym procesie umożliwiającym 
przystąpienie Czarnogóry do UE; wzywa 
władze czarnogórskie do dalszego 
skutecznego wywiązywania się ze 
zobowiązań wynikających z układu o 
stowarzyszeniu i stabilizacji;

4. podkreśla, że kontynuacja 
kompleksowych i aktywnych działań na 
rzecz realizacji reform – szczególnie w 
dziedzinie praworządności i praw 
podstawowych, z naciskiem na walkę z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
– będzie miała nadal kluczowe znaczenie 
w całym procesie umożliwiającym 
przystąpienie Czarnogóry do UE; wzywa 
władze czarnogórskie do dalszego 
skutecznego wywiązywania się ze 
zobowiązań wynikających z układu o 
stowarzyszeniu i stabilizacji; uważa, że 
instytucje UE będą w stanie najlepiej 
zapewnić monitorowanie i sprawne 
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przeprowadzenie reformy sądownictwa po 
otwarciu rozdziału 23. negocjacji w 
sprawie przystąpienia;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. pochwala przyjęcie przez Komisję 
nowej strategii negocjacji w sprawie 
przystąpienia odnośnie do otwarcia 
rozdziałów 23. i 24. na początku 
negocjacji, oraz ma nadzieję, że rozdziały 
te zostaną otwarte jak najszybciej, aby 
zwiększyć tempo reformy sądownictwa w 
Czarnogórze;

Or. en

Poprawka 25
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca Czarnogórę do kontynuowania 
konstruktywnego dialogu między siłami 
politycznymi w celu zabezpieczenia 
spójności wieloetnicznego charakteru tego 
kraju, przezwyciężenia utrzymujących się 
nadal podziałów kulturowych i 
narodowych oraz w celu zapobiegania 
ewentualnej dyskryminacji;

5. przypomina, że UE opiera się na takich 
wartościach jak wielokulturowość, 
tolerancja i równouprawnienie wszystkich 
członków społeczeństwa; zachęca 
Czarnogórę do kontynuowania 
konstruktywnego dialogu między siłami 
politycznymi w celu zabezpieczenia 
spójności wieloetnicznego charakteru tego 
kraju, przezwyciężenia utrzymujących się 
nadal podziałów kulturowych i 
narodowych oraz w celu zapobiegania 



AM\889997PL.doc 15/49 PE480.646v01-00

PL

dyskryminacji; wyraża ubolewanie z 
powodu tego, że nadal w kraju tym 
występuje dyskryminacja lesbijek, gejów, 
biseksualistów i osób transgenderowych 
(LGBT) oraz wzywa do należytego 
wdrożenia istniejących przepisów 
zakazujących dyskryminacji i do 
wprowadzenia odpowiednich usprawnień 
zgodnie z europejskimi normami;

Or. en

Poprawka 26
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje działania 
ustawodawcze podjęte w celu poprawy 
funkcjonowania parlamentu narodowego; 
zaleca jednak kontynuowanie wysiłków na 
rzecz zwiększenia przejrzystości procesu 
stanowienia prawa, większego udziału 
obywateli w tworzeniu nowych przepisów 
przez ściślejsze konsultacje z podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmocnienia zdolności administracyjnych 
parlamentu w celu poprawy pracy 
parlamentarnej zarówno w zakresie 
tworzenia przepisów, jak i politycznego 
nadzoru nad władzą wykonawczą i jej 
kontroli demokratycznej, a także na rzecz 
częstszego i efektywniejszego 
wykorzystywania instrumentu przesłuchań 
konsultacyjnych i kontrolnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje działania 
ustawodawcze podjęte w celu poprawy 
funkcjonowania parlamentu narodowego; 
zaleca jednak kontynuowanie wysiłków na 
rzecz zwiększenia przejrzystości procesu 
stanowienia prawa, większego udziału 
obywateli w tworzeniu nowych przepisów 
przez ściślejsze konsultacje z podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmocnienia zdolności administracyjnych 
parlamentu w celu poprawy pracy 
parlamentarnej zarówno w zakresie 
tworzenia przepisów, jak i politycznego 
nadzoru nad władzą wykonawczą i jej 
kontroli demokratycznej, a także na rzecz 
częstszego i efektywniejszego 
wykorzystywania instrumentu przesłuchań 
konsultacyjnych i kontrolnych oraz 
systematycznego uzyskiwania odpowiedzi 
na pytania poselskie i kierowane do rządu 
interpelacje;

Or. en
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Poprawka 27
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje działania 
ustawodawcze podjęte w celu poprawy 
funkcjonowania parlamentu narodowego; 
zaleca jednak kontynuowanie wysiłków na 
rzecz zwiększenia przejrzystości procesu 
stanowienia prawa, większego udziału 
obywateli w tworzeniu nowych przepisów 
przez ściślejsze konsultacje z podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmocnienia zdolności administracyjnych 
parlamentu w celu poprawy pracy 
parlamentarnej zarówno w zakresie 
tworzenia przepisów, jak i politycznego 
nadzoru nad władzą wykonawczą i jej 
kontroli demokratycznej, a także na rzecz 
częstszego i efektywniejszego 
wykorzystywania instrumentu przesłuchań 
konsultacyjnych i kontrolnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje działania 
ustawodawcze podjęte w celu poprawy 
funkcjonowania parlamentu narodowego; 
zaleca jednak kontynuowanie wysiłków na 
rzecz zwiększenia przejrzystości procesu
stanowienia prawa, większego udziału 
obywateli w tworzeniu nowych przepisów 
przez ściślejsze konsultacje z podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wzmocnienia zdolności administracyjnych 
parlamentu w celu poprawy pracy 
parlamentarnej zarówno w zakresie 
tworzenia przepisów, jak i politycznego 
nadzoru nad władzą wykonawczą i jej 
kontroli demokratycznej, a także na rzecz 
częstszego i efektywniejszego 
wykorzystywania instrumentu przesłuchań 
konsultacyjnych i kontrolnych; zaleca w 
szczególności rozszerzenie zakresu funkcji 
i uprawnień parlamentarnej komisji ds. 
stosunków międzynarodowych i integracji 
europejskiej, aby parlament mógł 
sprawować właściwy i skuteczny nadzór 
nad procesem integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 28
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia 
poprawek do ustawy o wyborach radnych i 
posłów do parlamentu, które było jednym z 
pozostałych do spełnienia warunków w 

7. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia 
poprawek do ustawy o wyborach radnych i 
posłów do parlamentu, które było jednym z 
pozostałych do spełnienia warunków w 
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ramach siedmiu kluczowych priorytetów; 
wzywa jednak władze czarnogórskie, by 
takim osiągnięciom legislacyjnym 
towarzyszyły nowe działania służące 
poprawie równości płci, ponieważ nie jest 
ona jeszcze zapewniona w praktyce;

ramach siedmiu kluczowych priorytetów;

Or. de

Poprawka 29
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że reprezentacja kobiet w 
parlamencie, na najwyższych 
stanowiskach państwowych oraz na 
stanowiskach decyzyjnych w sektorze 
publicznym i prywatnym nadal jest bardzo 
niewielka; przyjmuje zatem z 
zadowoleniem nowe przepisy, które 
przewidują 30-procentowy udział kobiet 
na listach kandydatów, choć wyraża w 
związku z tym również zaniepokojenie, 
gdyż równouprawnienie nie jest 
zapewniane w praktyce; wyraża również 
niepokój w związku z powszechnym 
naruszaniem przysługujących kobietom 
praw pracowniczych, w tym prawa do 
równej płacy; zachęca władze Czarnogóry 
do wzmożenia wysiłków na rzecz 
upowszechniania polityki dotyczącej 
równouprawnienia płci oraz wdrażania 
zasady równości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 30
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 
rzecz poprawy niezawisłości, 
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 
oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 
przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość sądownictwa 
oraz zawodową autonomię Rady 
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 31
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 
rzecz poprawy niezawisłości,
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 
rzecz poprawy niezawisłości, 
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 
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oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 
przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość sądownictwa 
oraz zawodową autonomię Rady 
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie;

oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 
przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość i rozliczalność
sądownictwa, zapewniłyby większą 
niezależność sędziów oraz zawodową
autonomię Rady Sądowniczej i
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie;

Or. en

Poprawka 32
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 
rzecz poprawy niezawisłości, 
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 
oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 
rzecz poprawy niezawisłości, 
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 
oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 
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przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość sądownictwa 
oraz zawodową autonomię Rady 
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie;

przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość sądownictwa 
oraz zawodową autonomię Rady 
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie; 
wzywa rząd i parlament do dalszego 
wzmacniania niezawisłości sądownictwa 
poprzez zwrócenie uwagi na wybór 
sędziów i prokuratorów, ich finansową 
niezależność od rządu oraz surowe 
egzekwowanie środków dyscyplinarnych 
względem zarówno sędziów, jak i 
prokuratorów w przypadku naruszenia 
przepisów; ponadto wzywa władze 
Czarnogóry do zwiększania przejrzystości 
sądownictwa poprzez publikowanie 
orzeczeń, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących przestępczości 
zorganizowanej i korupcji, a także 
ujawnianie informacji dotyczących 
wydatków organów sądowych, sędziów i 
prokuratorów oraz aspektów finansowych 
nominacji i awansów w odniesieniu do 
sędziów i prokuratorów;

Or. en

Poprawka 33
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 

10. odnotowuje postęp reformy 
sądownictwa, m.in. zmniejszenie zatorów 
spraw w sądach, przyjęcie środków na 
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rzecz poprawy niezawisłości, 
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 
oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 
przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość sądownictwa 
oraz zawodową autonomię Rady 
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie;

rzecz poprawy niezawisłości, 
odpowiedzialności, bezstronności i 
skuteczności sędziów i prokuratorów, co 
jest jednym z kluczowych priorytetów, 
oraz systematyczniejsze stosowanie przez 
Radę Sędziowską postępowań 
dyscyplinarnych przeciwko sędziom lub 
prokuratorom podejrzewanym o 
popełnienie czynów karalnych; zwraca się 
do parlamentu Czarnogóry o przyjęcie 
przepisów konstytucyjnych, które 
zwiększyłyby niezawisłość sądownictwa 
oraz zawodową autonomię Rady 
Prokuratorskiej; podkreśla potrzebę 
skuteczniejszego monitorowania zasad 
dotyczących korupcji i konfliktu interesów; 
wzywa do usprawnienia systemu sądowego 
w celu poprawy jego skuteczności, biorąc 
pod uwagę fakt, że Czarnogóra jest nadal 
jednym z krajów o najwyższej liczbie 
sądów rejonowych, sędziów, prokuratorów 
i pracowników administracyjnych 
przypadających na obywatela w Europie; 
ponawia swój apel o ujednolicenie 
orzecznictwa w celu zapewnienia 
przewidywalności systemu sądowego i 
budowania zaufania publicznego;

Or. en

Poprawka 34
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że brak infrastruktury i 
wyposażenia obniża skuteczność 
sądownictwa; zwraca się zatem o 
zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych na ten cel w budżecie 
organów sądowych;
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Or. en

Poprawka 35
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Czarnogórę do ustanowienia 
wspólnych kryteriów szkolenia sędziów, 
które będą stosowane przez ośrodek 
szkolenia sędziów, oraz do przeznaczenia 
na ten cel potrzebnych środków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 36
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 

11. zauważa działania podejmowane w 
dziedzinie polityki antykorupcyjnej 
polegające na przyjmowaniu przepisów 
antykorupcyjnych, a w szczególności nową 
ustawę o zamówieniach publicznych, 
ustawę o finansowania partii politycznych i 
zmiany wprowadzone do ustawy o 
konflikcie interesów; odnotowuje jednak, 
że nowe prawo o zamówieniach 
publicznych jest bardziej restrykcyjne niż 
poprzednie przepisy i w związku z tym 
mogłoby zniechęcać do informowania o 
przypadkach korupcji; nie zgadza się z 
tym, by wdrażanie przepisów o 
finansowaniu partii politycznych było w 
dużej mierze oddelegowane do 
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zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

Państwowej Komisji Wyborczej, którą 
tworzą przedstawiciele partii politycznych; 
wyraża zaniepokojenie silną pozycją 
przedstawicieli partii politycznych w 
komisji ds. zapobiegania konfliktom 
interesów, która odpowiedzialna jest za 
wdrażanie nowelizacji ustawy o konflikcie 
interesów; zauważa, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję na wysokim szczeblu 
prowadzących do skazania, wprowadzenia 
precyzyjnych mechanizmów wdrażania i 
monitorowania inicjatyw 
antykorupcyjnych oraz zacieśnienia 
międzyagencyjnej współpracy i wymiany 
informacji, szczególnie między policją a 
prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych; wzywa rząd i parlament 
do ponownej analizy projektu ustawy o 
swobodnym dostępie do informacji, gdyż 
obecna wersja poważnie ograniczy dostęp 
do informacji, a przez to zmniejszy 
zdolność organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i mediów do ujawniania 
przypadków korupcji;

Or. en

Poprawka 37
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
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finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania oraz konieczność 
skoncentrowania się w szczególności na 
przypadkach korupcji na wysokim 
szczeblu; ponownie zwraca również 
uwagę na konieczność spójnego 
wdrażania przepisów antykorupcyjnych, 
wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

Or. en

Poprawka 38
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; wzywa do 
podejmowania nieustających starań na 
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spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

rzecz przeciwdziałania korupcji oraz 
zwraca uwagę na niską liczbę wyroków 
skazujących w sprawach dotyczących 
korupcji na wysokim szczeblu; ponownie 
podkreśla potrzebę wszczynania większej 
liczby spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

Or. en

Poprawka 39
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem, ponieważ może 
znacznie obciążać finanse publiczne; 
ponownie podkreśla potrzebę wszczynania 
większej liczby spraw o korupcję 
prowadzących do skazania, wprowadzenia 
precyzyjnych mechanizmów wdrażania i 
monitorowania inicjatyw 
antykorupcyjnych oraz zacieśnienia 
międzyagencyjnej współpracy i wymiany 
informacji, szczególnie między policją a 
prokuratorami; zachęca parlament 
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antykorupcyjnych; czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

Or. it

Poprawka 40
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę kompleksowego wszczynania 
większej liczby spraw o korupcję 
prowadzących do skazania, wprowadzenia 
precyzyjnych mechanizmów wdrażania i 
monitorowania inicjatyw i projektów
antykorupcyjnych oraz zacieśnienia 
międzyagencyjnej współpracy i wymiany 
informacji, szczególnie między policją a 
prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

Or. en

Poprawka 41
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

11. z zadowoleniem przyjmuje dalszy 
widoczny postęp w przyjmowaniu 
przepisów antykorupcyjnych, a w 
szczególności nową ustawę o 
zamówieniach publicznych, ustawę o 
finansowania partii politycznych i zmiany 
wprowadzone do ustawy o konflikcie 
interesów; odnotowuje jednak, że w wielu 
dziedzinach korupcja jest nadal 
powszechna i stanowi szczególnie 
niepokojący problem; ponownie podkreśla 
potrzebę wszczynania większej liczby 
spraw o korupcję prowadzących do 
skazania, wprowadzenia precyzyjnych 
mechanizmów natychmiastowego
wdrażania i rzetelnego monitorowania 
inicjatyw antykorupcyjnych oraz 
zacieśnienia międzyagencyjnej współpracy 
i wymiany informacji, szczególnie między 
policją a prokuratorami; zachęca parlament 
czarnogórski do zwiększenia jego roli 
nadzorczej wobec organów 
antykorupcyjnych;

Or. en

Poprawka 42
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że według Transparency 
International wskaźnik postrzegania 
korupcji dla Czarnogóry wynosi 3,7, czyli 
wciąż utrzymuje się na zbyt wysokim 
poziomie;

Or. nl

Poprawka 43
Monica Luisa Macovei
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Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. apeluje do Komisji o uwzględnienie w 
jej następnym sprawozdaniu z postępów 
oceny wpływu i wyników uzyskanych 
dzięki przeznaczeniu unijnych środków na 
reformę sądownictwa i walkę z korupcją;

Or. en

Poprawka 44
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca rząd do możliwie 
najszybszego wdrożenia przepisów 
dotyczących finansowania partii 
politycznych i kampanii wyborczych; 
apeluje ponadto o zwiększenie potencjału 
Państwowej Komisji Wyborczej i 
zapewnienie jej możliwości podejmowania 
niezależnych i skutecznych działań;

Or. en

Poprawka 45
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca właściwe organy 
egzekwowania prawa do ścigania osób 
winnych popełnienia korupcji, zwłaszcza 
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na wysokim szczeblu, oraz wzywa władze 
do powszechniejszego ujawniania 
zarzutów dotyczących popełnienia 
korupcji w związku z prywatyzacją, jak na 
przykład w sprawie Telecom Crne Gore; 

Or. en

Poprawka 46
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa władze Czarnogóry do 
zbadania polityki cenowej byłych dużych 
państwowych przedsiębiorstw, np. 
przedsiębiorstwa energetycznego (EGCP), 
oraz do zapewnienia pełnej przejrzystości; 
apeluje do władz i rządu o podjęcie 
odpowiednich działań w odpowiedzi na 
niedawne protesty wywołane wzrostem 
cen energii elektrycznej i usług 
telekomunikacyjnych; wzywa również 
władze do wyjaśnienia tego, czemu ceny 
energii elektrycznej dla zwykłych klientów 
znacząco rosną, podczas gdy niektóre 
osoby prywatne i przedsiębiorstwa wciąż 
nie płacą za korzystanie z energii 
elektrycznej oraz dlaczego zużycie przez 
nie energii elektrycznej wyniosło już 
ponad 120 mln EUR według sprawozdań 
finansowych EGCP; wzywa władze 
Czarnogóry do zbadania tego, czy 
inwestorzy zagraniczni na czarnogórskim 
rynku energii i infrastruktury, np. włoskie 
przedsiębiorstwa A2A i Terna, 
przestrzegają obowiązujących w 
Czarnogórze przepisów podatkowych i 
prawa spółek;

Or. en
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Poprawka 47
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wzywa 
władze Czarnogóry, by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

13. uznając proces legislacyjny 
zmierzający ku zapewnieniu wolności 
wypowiedzi w mediach, odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej oraz związane z tym 
powszechne ograniczenie wolności 
mediów; wzywa władze Czarnogóry, by 
wykazały się zaangażowaniem w dążeniu 
do zapewnienia mediów funkcjonujących 
bez ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

Or. it

Poprawka 48
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak wyraża zaniepokojenie
przypadkami domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
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przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wzywa 
władze Czarnogóry, by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

przemocy fizycznej, a także 
sygnalizowanego ograniczenia wolności 
mediów; wzywa władze Czarnogóry, by 
dokładnie badały przypadki użycia 
przemocy fizycznej wobec dziennikarzy i 
ich zastraszania oraz by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w
mediach; wzywa władze do zapewnienia 
wszelkich niezbędnych warunków 
umożliwiających funkcjonowanie organu 
samoregulacyjnego w dziedzinie mediów;

Or. en

Poprawka 49
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wzywa 
władze Czarnogóry, by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

Or. de

Poprawka 50
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wzywa 
władze Czarnogóry, by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wyraża 
zaniepokojenie liczbą zaległych i 
nierozpatrzonych przez sądy spraw o 
zniesławienie i oszczerstwo wytoczonych 
przeciwko mediom i dziennikarzom; 
wzywa władze Czarnogóry, by wykazały 
się zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
zachęca stowarzyszenia mediów do 
opracowania systemu samoregulacji 
opartego na najlepszych europejskich 
standardach oraz wzywa dziennikarzy, by 
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przestrzegali etyki zawodowej oraz norm 
dotyczących poszanowania prywatności i 
godności w mediach;

Or. en

Poprawka 51
Ulrike Lunacek
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wzywa 
władze Czarnogóry, by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

13. uznaje proces legislacyjny zmierzający 
ku zapewnieniu wolności wypowiedzi w 
mediach, jednak nadal odnotowuje 
przypadki domniemanego zastraszania 
dziennikarzy i stosowania wobec nich 
przemocy fizycznej, a także sygnalizowane 
ograniczenie wolności mediów; wzywa 
władze Czarnogóry, by wykazały się 
zaangażowaniem w dążeniu do 
zapewnienia mediów funkcjonujących bez 
ingerencji politycznych oraz do 
zagwarantowania niezależności organów 
regulacyjnych; zwraca się do rządu 
Czarnogóry o zaproponowanie zmiany 
istniejących przepisów dotyczących 
wolności informacji w taki sposób, by nie 
prowadziły do ograniczania dostępu do 
informacji i zmniejszania przejrzystości; 
wzywa władze do przeprowadzenia 
poważnego dochodzenia w sprawie 
zabójstwa dziennikarzy: Duška 
Jovanovicia, Srđana Vojičicia i Jevrema 
Brkovicia oraz w sprawie ataków i gróźb 
pozbawienia życia skierowanych wobec 
Mladena Stojovicia, Tufika Softicia i 
Aleksandara Zekovicia, a także w sprawie 
podpalenia pojazdów należących do 
dziennika „Vijesti” i do ścigania 
sprawców tych czynów oraz sprawców 
ataków na zespół telewizji Vijesti w 
listopadzie 2011 r. w miejscowości Humci 
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niedaleko miasta Nikšić; wzywa 
dziennikarzy, by przestrzegali etyki 
zawodowej oraz norm dotyczących 
poszanowania prywatności i godności w 
mediach;

Or. en

Poprawka 52
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
rządu na rzecz poprawy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i apeluje o 
stałe konsultacje ze społeczeństwem 
obywatelskim w procesie podejmowania 
decyzji politycznych i stanowienia prawa; 
uważa za pozytywny fakt, że instytucje 
państwowe wyznaczyły osoby 
odpowiedzialne za kontakty z 
organizacjami pozarządowymi oraz że 
wiele z tych instytucji określiło kryteria i 
procedury wyboru przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego do 
odnośnych grup roboczych powoływanych 
przez rząd;

14. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
rządu na rzecz poprawy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i apeluje o 
stałe konsultacje ze społeczeństwem 
obywatelskim w procesie podejmowania 
decyzji politycznych i stanowienia prawa; 
uważa za pozytywny fakt, że instytucje 
państwowe wyznaczyły osoby 
odpowiedzialne za kontakty z 
organizacjami pozarządowymi oraz że 
wiele z tych instytucji określiło kryteria i 
procedury wyboru przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego do 
odnośnych grup roboczych powoływanych 
przez rząd; podkreśla jednak także 
znaczenie wzmocnienia dialogu ze 
związkami zawodowymi oraz 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego reprezentującymi 
najsłabsze grupy społeczne lub 
zajmującymi się ich problemami i 
kwestiami równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 53
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. pochwala ogólnie dobre stosunki 
międzyetniczne, łącznie z radzeniem sobie 
z newralgicznymi kwestiami, takimi jak 
tożsamość etniczna i przynależność 
językowa przy spisie ludności; odnotowuje 
z zadowoleniem, że praktycznie 
ustanowiono już odpowiednie ramy 
prawne dotyczące polityki 
antydyskryminacyjnej i ochrony 
mniejszości; podkreśla, że konieczne są 
dalsze wysiłki na rzecz ich wdrożenia; 
wzywa władze czarnogórskie do podjęcia 
dodatkowych środków celem zapewnienia 
lepszej reprezentacji mniejszości w 
instytucjach publicznych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, biorąc pod uwagę 
fakt, że liczba należących do mniejszości 
osób, które pracują w tych instytucjach, 
jest nadal bardzo niska; wzywa władze do 
walki z dyskryminowaniem społeczności 
Romów, Aszkali i Egipcjan oraz do 
poprawy ich warunków życia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, usług opieki 
zdrowotnej, edukacji, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia;

15. odnotowuje poprawę w stosunkach 
międzyetnicznych, łącznie z radzeniem 
sobie z newralgicznymi kwestiami, takimi 
jak tożsamość etniczna i przynależność 
językowa przy spisie ludności; odnotowuje 
skargi od wielu mniejszości dotyczące 
wyników samego spisu ludności 
opublikowanych przez Monstat;
odnotowuje z zadowoleniem, że 
praktycznie ustanowiono już odpowiednie 
ramy prawne dotyczące polityki 
antydyskryminacyjnej i ochrony 
mniejszości; podkreśla, że konieczne są 
dalsze wysiłki na rzecz ich wdrożenia; 
wzywa władze czarnogórskie do podjęcia 
dodatkowych środków celem zapewnienia 
lepszej reprezentacji mniejszości w 
instytucjach publicznych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, biorąc pod uwagę 
fakt, że liczba należących do mniejszości 
osób, które pracują w tych instytucjach, 
jest nadal bardzo niska; wzywa władze do 
walki z dyskryminowaniem społeczności 
Romów, Aszkali i Egipcjan oraz do 
poprawy ich warunków życia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, usług opieki 
zdrowotnej, edukacji, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. pochwala ogólnie dobre stosunki 
międzyetniczne, łącznie z radzeniem sobie 
z newralgicznymi kwestiami, takimi jak 
tożsamość etniczna i przynależność 
językowa przy spisie ludności; odnotowuje 

15. pochwala ogólnie dobre stosunki 
międzyetniczne, łącznie z radzeniem sobie 
z newralgicznymi kwestiami, takimi jak 
tożsamość etniczna i przynależność 
językowa przy spisie ludności; odnotowuje 
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z zadowoleniem, że praktycznie 
ustanowiono już odpowiednie ramy 
prawne dotyczące polityki 
antydyskryminacyjnej i ochrony 
mniejszości; podkreśla, że konieczne są 
dalsze wysiłki na rzecz ich wdrożenia; 
wzywa władze czarnogórskie do podjęcia 
dodatkowych środków celem zapewnienia 
lepszej reprezentacji mniejszości w 
instytucjach publicznych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, biorąc pod uwagę 
fakt, że liczba należących do mniejszości 
osób, które pracują w tych instytucjach, 
jest nadal bardzo niska; wzywa władze do 
walki z dyskryminowaniem społeczności 
Romów, Aszkali i Egipcjan oraz do 
poprawy ich warunków życia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, usług opieki 
zdrowotnej, edukacji, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia;

z zadowoleniem, że praktycznie 
ustanowiono już odpowiednie ramy 
prawne dotyczące polityki 
antydyskryminacyjnej i ochrony 
mniejszości, a także powołano doradcę 
premiera ds. ochrony praw człowieka i 
przeciwdziałania dyskryminacji; 
podkreśla, że konieczne są dalsze wysiłki 
na rzecz ich wdrożenia; wzywa władze 
czarnogórskie do podjęcia dodatkowych 
środków celem zapewnienia lepszej 
reprezentacji mniejszości w instytucjach 
publicznych na szczeblu krajowym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę fakt, że liczba 
należących do mniejszości osób, które 
pracują w tych instytucjach, jest nadal 
bardzo niska; wzywa władze do walki z 
dyskryminowaniem społeczności Romów, 
Aszkali i Egipcjan oraz do poprawy ich 
warunków życia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, usług opieki 
zdrowotnej, edukacji, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 55
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. pochwala ogólnie dobre stosunki 
międzyetniczne, łącznie z radzeniem sobie 
z newralgicznymi kwestiami, takimi jak 
tożsamość etniczna i przynależność 
językowa przy spisie ludności; odnotowuje 
z zadowoleniem, że praktycznie 
ustanowiono już odpowiednie ramy 
prawne dotyczące polityki 
antydyskryminacyjnej i ochrony 
mniejszości; podkreśla, że konieczne są 
dalsze wysiłki na rzecz ich wdrożenia; 
wzywa władze czarnogórskie do podjęcia 

15. pochwala ogólnie dobre stosunki 
międzyetniczne, łącznie z radzeniem sobie 
z newralgicznymi kwestiami, takimi jak 
tożsamość etniczna i przynależność 
językowa przy spisie ludności; odnotowuje 
z zadowoleniem, że praktycznie 
ustanowiono już odpowiednie ramy 
prawne dotyczące polityki 
antydyskryminacyjnej i ochrony 
mniejszości; podkreśla, że konieczne są 
dalsze wysiłki na rzecz ich wdrożenia; 
wzywa władze czarnogórskie do podjęcia 
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dodatkowych środków celem zapewnienia 
lepszej reprezentacji mniejszości w 
instytucjach publicznych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, biorąc pod uwagę 
fakt, że liczba należących do mniejszości 
osób, które pracują w tych instytucjach, 
jest nadal bardzo niska; wzywa władze do 
walki z dyskryminowaniem społeczności 
Romów, Aszkali i Egipcjan oraz do 
poprawy ich warunków życia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, usług opieki 
zdrowotnej, edukacji, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia;

dodatkowych środków celem zapewnienia 
lepszej reprezentacji mniejszości w 
instytucjach publicznych na szczeblu 
krajowym i lokalnym, biorąc pod uwagę 
fakt, że liczba należących do mniejszości 
osób, które pracują w tych instytucjach, 
jest nadal bardzo niska; wzywa władze do 
walki z dyskryminowaniem społeczności 
Romów, Aszkali i Egipcjan oraz do 
poprawy ich warunków życia, dostępu do 
zabezpieczenia społecznego, usług opieki 
zdrowotnej, edukacji, warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia; ponadto 
wzywa rząd i władze lokalne do przyjęcia 
unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów poprzez 
opracowanie i przedstawienie 
dziesięcioletniej krajowej strategii 
integracji, która zastąpi wygasającą 
strategię na lata 2008–2012, w celu 
poprawy sytuacji, w jakiej znajdują się 
społeczności Romów, Aszkali i Egipcjan;

Or. en

Poprawka 56
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że poszanowanie praw 
społeczności LGBT jest warunkiem 
przystąpienia do UE wyraźnie 
nadzorowanym przez Komisję 
Europejską; wzywa rząd i parlament 
Czarnogóry do harmonizacji krajowych 
ram prawnych i instytucjonalnych z 
unijnymi i międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie praw LGBT; 
przypomina, że równe traktowanie i 
przyznanie równych praw społeczności 
LGBT ma szczególne znaczenie w sektorze 
ochrony zdrowia; pochwala niedawne 
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przyjęcie ustawy antydyskryminacyjnej, w 
której wyraźnie wspomniano o orientacji 
seksualnej i tożsamości płciowej; 
przyjmuje również z zadowoleniem wynik 
spotkania na wysokim szczeblu, które 
odbyło się w dniu 14 października 2011 r. 
pomiędzy wicepremierem a organizacjami 
LGBT w Czarnogórze; wzywa rząd do 
poważnego zaangażowania się w prace 
trzech grup roboczych, które zostały 
powołane w następstwie tego spotkania; 
wzywa władze Czarnogóry do 
przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia 
w sprawie wybuchu granatu z gazem 
łzawiącym na koncercie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Walki z 
Homofobią w 2011 r.; wzywa władze
Czarnogóry do zaniechania prób 
zastraszania organizacji LGBT i osób 
LGBT; apeluje do władz Czarnogóry o 
podejmowanie wszelkich starań na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
Parady Równości w 2012 r., która będzie 
testem gotowości kraju do ochrony praw 
LGBT;

Or. en

Poprawka 57
Emine Bozkurt

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
zastraszaniem i atakowaniem społeczności 
LGBT oraz związanych z nimi działaczy; 
wzywa Czarnogórę do podejmowania 
wszelkich starań na rzecz zapobiegania 
atakom na społeczności LGBT oraz do 
przeprowadzania kampanii 
uświadamiających na temat praw 
człowieka przysługującym społecznościom 
LGBT oraz na temat zakazu 
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dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. pochwala niedawne przyjęcie ustawy 
antydyskryminacyjnej, w której wyraźnie 
wspomniano o orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej; przypomina, że 
poszanowanie praw społeczności LGBT 
jest warunkiem przystąpienia do UE 
wyraźnie nadzorowanym przez Komisję 
Europejską;

Or. en

Poprawka 59
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że Czarnogóra 
ratyfikowała osiem najważniejszych 
konwencji dotyczących praw 
pracowniczych Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) i zmienioną 
Europejską Kartę Społeczną; podkreśla, 
że choć podstawowe prawa pracownicze i 
związkowe są zagwarantowane w kodeksie 
pracy, wciąż istnieją ograniczenia; 
zachęca Czarnogórę do dalszego 
wzmacniania praw pracowniczych i praw 
związkowych; wskazuje na ważną rolę 
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dialogu społecznego i zachęca rząd 
Czarnogóry do przyjmowania coraz 
bardziej ambitnych celów w Radzie 
Społecznej i do dalszego jej umacniania; 
podkreśla znaczenie poprawy 
przejrzystości i skuteczności Rady 
Społecznej;

Or. en

Poprawka 60
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że każda partia polityczna, 
niezależnie od reprezentowanej przez nią 
społeczności, powinna dążyć do 
utrzymania konstruktywnego i dojrzałego 
klimatu politycznego oraz zaprzestać 
szukania wsparcia politycznego poza 
granicami kraju, aby nie być postrzeganą 
jako działającą w imieniu państw 
sąsiednich;

Or. en

Poprawka 61
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca Czarnogórę do ulepszenia ram 
prawnych dotyczących praw osób 
niepełnosprawnych oraz do poprawy ich 
dostępu do zatrudnienia, w tym w 
instytucjach publicznych; apeluje do władz 
o dostosowanie miejsc publicznych do 

16. zachęca Czarnogórę do umacniania
ram prawnych dotyczących praw osób 
niepełnosprawnych oraz do zapewnienia 
ich dostępu do zatrudnienia, w tym w 
instytucjach publicznych; apeluje do władz 
o dostosowanie miejsc publicznych do 
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potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o 
kontynuowanie kampanii poszerzających 
wiedzę na temat ich integracji społecznej;

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o 
kontynuowanie kampanii poszerzających 
wiedzę na temat ich integracji społecznej;

Or. en

Poprawka 62
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. odnotowuje, że obecnie w Czarnogórze 
przebywa ponad 15 tys. przesiedleńców 
pochodzących z Chorwacji, Bośni i 
Hercegowiny oraz Kosowa, i w związku z 
tym zwraca się do rządu Czarnogóry o 
znalezienie trwałego rozwiązania tej 
kwestii, m.in. przez pełne wdrożenie 
odnośnej strategii oraz kontynuowanie 
wysiłków na rzecz przyznania 
przesiedleńcom statusu prawnego; uznaje 
za istotny ich powrót do krajów 
pochodzenia, a ponadto dostrzega potrzebę 
usunięcia utrzymujących się przeszkód 
między krajami w regionie i ułatwiania 
powrotów; odnotowuje z zadowoleniem 
aktywną rolę Czarnogóry w regionalnym 
programie „Belgradzka inicjatywa”;

17. odnotowuje, że obecnie w Czarnogórze 
przebywa szacunkowo 15 tys. uchodźców, 
osób internowanych i przesiedleńców 
pochodzących z Chorwacji, Bośni i 
Hercegowiny oraz Kosowa, i w związku z 
tym zwraca się do rządu Czarnogóry o 
znalezienie trwałego rozwiązania tej 
kwestii, m.in. przez pełne wdrożenie 
odnośnej strategii oraz kontynuowanie 
wysiłków na rzecz przyznania 
przesiedleńcom statusu prawnego; uznaje 
za istotny ich powrót do krajów 
pochodzenia, a ponadto dostrzega potrzebę 
usunięcia utrzymujących się przeszkód 
między krajami w regionie i ułatwiania 
powrotów; w związku z tym odnotowuje z 
zadowoleniem aktywną rolę Czarnogóry w 
regionalnym programie „Belgradzka 
inicjatywa” oraz przyjęcie planu działania 
na rzecz wdrożenia strategii dotyczącej 
ostatecznego rozwiązania problemu 
przesiedleń, w tym wewnętrznych, w 
Czarnogórze;

Or. en

Poprawka 63
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
utrzymywanie stabilności 
makroekonomicznej kraju, ale 
jednocześnie odnotowuje prognozowane 
spowolnienie wzrostu gospodarczego i 
nadal wysoką stopę bezrobocia; zachęca 
rząd, by przyspieszył proces odbudowy po 
poważnym pogorszeniu koniunktury 
gospodarczej w 2009 r., przy 
jednoczesnym utrzymaniu stabilności 
fiskalnej przez prowadzenie ostrożniejszej 
polityki budżetowej i zmniejszenie 
zadłużenia publicznego w celu 
zapewnienia solidnego wzrostu 
gospodarczego, a tym samym poprawy
standardu życia;

18. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 
utrzymywanie stabilności 
makroekonomicznej kraju, ale 
jednocześnie odnotowuje prognozowane 
spowolnienie wzrostu gospodarczego i 
nadal wysoką stopę bezrobocia; zachęca 
rząd, by przyspieszył proces odbudowy po 
poważnym pogorszeniu koniunktury 
gospodarczej w 2009 r., przy 
jednoczesnym utrzymaniu stabilności 
fiskalnej przez prowadzenie ostrożniejszej 
polityki budżetowej i zmniejszenie 
zadłużenia publicznego w celu 
zapewnienia solidnego wzrostu 
gospodarczego, a tym samym poprawy 
standardu życia; wzywa rząd do 
propagowania strategii na rzecz inwestycji 
publicznych mających na celu osiągnięcie 
sprawiedliwego wzrostu gospodarczego i 
zmniejszenie stopy bezrobocia; zaleca 
jednocześnie przyjęcie polityki społeczno-
gospodarczej zapewniającej lepszą 
ochronę bezrobotnym i wzrost zarobków 
osób zatrudnionych;

Or. el

Poprawka 64
Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
ważnych reform strukturalnych, takich jak 
publiczny system emerytalno-rentowy, 
redukcja zatrudnienia w sektorze 
publicznym czy nowy system finansowania 
samorządów lokalnych; zachęca 
Czarnogórę do kontynuowania reform 
strukturalnych, w szczególności do 
wzmocnienia praworządności, poprawy 

19. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
ważnych reform strukturalnych, takich jak 
publiczny system emerytalno-rentowy, 
redukcja zatrudnienia w sektorze 
publicznym czy nowy system finansowania 
samorządów lokalnych; zachęca 
Czarnogórę do kontynuowania reform 
strukturalnych, w szczególności do 
wzmocnienia praworządności, poprawy 
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fizycznej infrastruktury i zasobów 
ludzkich, a także do podejmowania 
dalszych środków mających na celu 
usunięcie przeszkód gospodarczych oraz 
poprawę otoczenia biznesowego, jak 
również do zwiększenia elastyczności 
rynku pracy i wspierania konkurencyjności 
eksportu; jest w dalszym ciągu 
zaniepokojony znacznym poziomem 
nieformalnego zatrudnienia i nieformalnej
gospodarki, które stanowią niebagatelne 
wyzwania dla gospodarki i społeczeństwa 
Czarnogóry;

fizycznej infrastruktury i zasobów 
ludzkich, jak również do zwiększenia 
stabilności rynku pracy i wspierania 
konkurencyjności eksportu; jest w dalszym 
ciągu zaniepokojony znacznym poziomem 
nieformalnego zatrudnienia i nieformalnej 
gospodarki, które stanowią niebagatelne 
wyzwania dla gospodarki i społeczeństwa 
Czarnogóry;

Or. el

Poprawka 65
Nadezhda Neynsky

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. pochwala przyjęcie strategii rozwoju 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) na lata 2011–2015 oraz strategii 
na rzecz promowania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorstw na lata 2011–2015; 
zachęca rząd do poprawy koordynacji 
działań poszczególnych instytucji w tym 
obszarze, do gromadzenia rzetelniejszych 
danych dotyczących MŚP oraz do 
umacniania systemu jednolitej rejestracji 
przedsiębiorstw w celu zapewnienia 
skutecznego wdrożenia tych strategii;

Or. en

Poprawka 66
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do rządu Czarnogóry o 
znaczące poprawienie potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego 
kraju oraz o zacieśnienie związanej z 
przystąpieniem do UE współpracy i 
koordynacji między odnośnymi 
instytucjami państwowymi; wzywa władze 
do zajęcia się kwestią rozdrobnienia 
systemu administracyjnego i nakładania się 
kompetencji oraz do rozwijania potencjału 
w zakresie kształtowania polityki w 
poszczególnych ministerstwach, aby 
poprawić jakość ustawodawstwa oraz 
ostatecznie wzmocnić praworządność;

20. zwraca się do rządu Czarnogóry o 
znaczące poprawienie potencjału 
instytucjonalnego i administracyjnego 
kraju oraz o zacieśnienie związanej z 
przystąpieniem do UE współpracy i 
koordynacji między odnośnymi 
instytucjami państwowymi; wzywa w 
związku z tym władze do wzmocnienia 
zdolności administracyjnych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Integracji 
Europejskiej oraz do wzmocnienia 
potencjału ministerstw zajmujących się 
głównymi obszarami wspólnotowego 
dorobku prawnego; wzywa władze do 
zajęcia się kwestią rozdrobnienia systemu 
administracyjnego i nakładania się 
kompetencji oraz do rozwijania potencjału 
w zakresie kształtowania polityki w 
poszczególnych ministerstwach, aby 
poprawić jakość ustawodawstwa oraz 
ostatecznie wzmocnić praworządność;

Or. en

Poprawka 67
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rządowego planu określającego politykę 
energetyczną Czarnogóry do 2030 r. i 
odnotowuje, że reforma sektora 
energetycznego jest szczególnie istotnym 
wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć 
ten kraj; wzywa władze do szybszego 
postępu w obszarze bezpieczeństwa dostaw 
energii oraz do kontynuowania wysiłków 
na rzecz stworzenia otoczenia 
regulacyjnego, które sprzyjałoby 

21. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
rządowego planu określającego politykę 
energetyczną Czarnogóry do 2030 r. i 
odnotowuje, że reforma sektora 
energetycznego jest szczególnie istotnym 
wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć 
ten kraj; wzywa władze do szybszego 
postępu w obszarze bezpieczeństwa dostaw 
energii i efektywności energetycznej oraz 
do kontynuowania wysiłków na rzecz 
stworzenia otoczenia regulacyjnego, które 
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większemu wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii we wszystkich sektorach, 
zgodnie z wymogami odnośnych 
przepisów dorobku prawnego UE 
dotyczących energii odnawialnej;

sprzyjałoby większemu wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii we 
wszystkich sektorach, zgodnie z 
wymogami odnośnych przepisów dorobku 
prawnego UE dotyczących energii 
odnawialnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że ponad 25% zasobów 
różnorodności biologicznej Europy 
znajduje się w regionie Bałkanów 
Zachodnich; przypomina również, że 
wiele znajdujących się tam małych i 
dużych rzek i jezior – z których 
największymi są rzeka Morača i Jezioro 
Szkoderskie – zamieszkiwanych jest przez 
wiele rzadkich gatunków; wzywa władze 
Czarnogóry do zrewidowania planów 
budowy elektrowni wodnych na dużą 
skalę i uznania ich za główne źródło 
energii; przypomina o konieczności 
opracowania krajowej strategii 
energetycznej obejmującej udział wielu 
różnych odnawialnych źródeł energii, w 
tym również elektrowni wodnych na 
niewielką skalę, a także o konieczności 
poszanowania dziedzictwa naturalnego 
zagwarantowanego w konstytucji, w której 
Czarnogórę nazwano państwem 
ekologicznym oraz uznano dziedzictwo 
naturalne i turystykę za dwa ważne filary 
gospodarki Czarnogóry; wzywa władze 
Czarnogóry do każdorazowego 
przeprowadzania oceny skutków 
społecznych i oddziaływania na 
środowisko przed podjęciem jakiejkolwiek 
decyzji o budowie nowych elektrowni, aby 
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zachować zgodność z unijnymi i 
międzynarodowymi standardami, np. 
konwencjami z Aarhus i Espoo; wzywa 
również władze, aby przed ewentualnym 
przystąpieniem do budowy elektrowni 
przeprowadziły szeroko zakrojone i 
przejrzyste konsultacje społeczne z 
udziałem właściwych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz aby 
podały do wiadomości publicznej odnośne 
decyzje, opinie ekspertów i wszelką 
dokumentację;

Or. en

Poprawka 69
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża uznanie dla Czarnogóry za to, 
że stała się światowym celem podróży 
turystycznych o dużym potencjale 
rozwojowym; dostrzega jednak potencjalne 
zagrożenia dla środowiska wynikające z 
turystyki i wzywa rząd do podjęcia 
dalszych działań w celu ochrony przyrody, 
w tym wzdłuż wybrzeża Adriatyku;

23. gratuluje Czarnogórze tego, że stała 
się światowym celem podróży 
turystycznych o dużym potencjale 
rozwojowym; dostrzega jednak potencjalne 
zagrożenia dla środowiska wynikające z 
turystyki masowej i wzywa rząd do 
podjęcia dalszych działań w celu ochrony 
przyrody, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża 
Adriatyku;

Or. en

Poprawka 70
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wyraża uznanie dla Czarnogóry w 
związku z przystąpieniem tego kraju do 

25. odnotowuje, że Czarnogóra przystąpiła
do Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
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Światowej Organizacji Handlu (WTO) na 
konferencji ministerialnej WTO w dniu 17 
grudnia 2011 r.; uważa, że członkostwo w 
WTO przyczyni się do stworzenia bardziej 
przejrzystego, przewidywalnego i 
atrakcyjnego otoczenia dla handlu i
inwestycji zagranicznych;

na konferencji ministerialnej WTO w dniu 
17 grudnia 2011 r.; uważa, że członkostwo 
w WTO może przyczynić się do 
zapewnienia bardziej przejrzystego, 
przewidywalnego i atrakcyjnego otoczenia 
dla handlu, a zwłaszcza inwestycji 
zagranicznych; 

Or. de

Poprawka 71
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Czarnogóry i Serbii do 
poprawy jakości ich stosunków 
dwustronnych; zachęca przywódców 
politycznych i religijnych w obu krajach do 
dalszej poprawy międzyetnicznego i 
międzywyznaniowego dialogu w celu 
osiągnięcia porozumienia regulującego 
status serbskiego kościoła prawosławnego 
w Czarnogórze;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Poprawka 72
Jelko Kacin

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Czarnogóry i Serbii do 
poprawy jakości ich stosunków 
dwustronnych; zachęca przywódców 
politycznych i religijnych w obu krajach do 
dalszej poprawy międzyetnicznego i 
międzywyznaniowego dialogu w celu 
osiągnięcia porozumienia regulującego 

29. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Czarnogóry i Serbii do 
poprawy jakości ich stosunków 
dwustronnych; zachęca przywódców 
politycznych i religijnych w obu krajach do 
dalszej poprawy międzyetnicznego i 
międzywyznaniowego dialogu w celu 
osiągnięcia porozumienia regulującego 
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status serbskiego kościoła prawosławnego 
w Czarnogórze;

status serbskiego kościoła prawosławnego i 
wszystkich innych organizacji religijnych
w Czarnogórze z zachowaniem ściśle 
świeckiego charakteru tego kraju;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Czarnogóry i Serbii do 
poprawy jakości ich stosunków 
dwustronnych; zachęca przywódców 
politycznych i religijnych w obu krajach do 
dalszej poprawy międzyetnicznego i 
międzywyznaniowego dialogu w celu 
osiągnięcia porozumienia regulującego 
status serbskiego kościoła prawosławnego 
w Czarnogórze;

29. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Czarnogóry i Serbii do 
poprawy jakości ich stosunków 
dwustronnych; zachęca przywódców 
politycznych i religijnych w obu krajach do 
dalszej poprawy międzyetnicznego i 
międzywyznaniowego dialogu w celu 
osiągnięcia porozumienia regulującego 
status serbskiego kościoła prawosławnego 
w Czarnogórze; wzywa Komisję do 
zwrócenia uwagi, równolegle do 
prowadzenia negocjacji w sprawie 
przystąpienia, na stosunki między 
czarnogórskim kościołem prawosławnym i 
serbskim kościołem prawosławnym, gdyż 
poprawa stosunków między tymi dwoma 
kościołami i społecznościami aktywnymi 
w tym kraju wywarłaby pozytywny wpływ 
na polityczny klimat w Czarnogórze;

Or. en

Poprawka 74
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilchev, Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem odnotowuje dobre 
stosunki sąsiedzkie między Czarnogórą a 
Chorwacją; odnosi się przychylnie do 
porozumienia o współpracy między 
czarnogórskimi i chorwackimi organami 
ścigania, stwarzającego ramy wspólnych 
działań w różnych obszarach pracy 
policyjnej, takich jak zapobieganie 
przestępczości, kontrola granic oraz walka 
z kompleksowymi formami regionalnej i 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej; wzywa obie strony do 
kontynuowania wspólnych wysiłków na 
rzecz znalezienia trwałego rozwiązania
utrzymujących się nadal problemów 
dotyczących prawa własności gruntów na 
półwyspie Prevlaka;

30. z zadowoleniem odnotowuje dobre 
stosunki sąsiedzkie między Czarnogórą a 
Chorwacją; odnosi się przychylnie do 
porozumienia o współpracy między 
czarnogórskimi i chorwackimi organami 
ścigania, stwarzającego ramy wspólnych 
działań w różnych obszarach pracy 
policyjnej, takich jak zapobieganie 
przestępczości, kontrola granic oraz walka 
z kompleksowymi formami regionalnej i 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej; pochwala powołanie 
wspólnej komisji z przedstawicielami 
Czarnogóry i Chorwacji oraz z 
zadowoleniem zauważa, że obie strony 
wyraziły zgodę na skierowanie sprawy
utrzymujących się nadal problemów 
dotyczących prawa własności gruntów na 
półwyspie Prevlaka do Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 75
Barry Madlener

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. apeluje do Komisji i Rady, aby nie 
rozpoczynały negocjacji w sprawie 
przystąpienia z Czarnogórą;

Or. nl


