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Predlog spremembe 1
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta z dne 19. in 20. junija 2003 ter 
priloge z naslovom Solunska agenda za 
Zahodni Balkan: premik k evropski 
integraciji,

Or. en

Predlog spremembe 2
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so si države članice EU prizadevale 
za začetek pristopnih pogajanj s Črno goro 
junija 2012 in ker je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj predlaga okvir za pogajanja s 
to državo;

A. ker so si države članice EU prizadevale 
za začetek pristopnih pogajanj s Črno goro, 
takoj ko bodo izpolnjeni vsi potrebni 
pogoji, in ker je Evropski svet pozval 
Komisijo, naj predlaga okvir za pogajanja s 
to državo;

Or. de

Predlog spremembe 3
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je politično soglasje o zadevah, 
povezanih z EU, v Črni gori še vedno 
visoko in ker je cilj pospeševanja 
vključitve v EU in NATO temelj njene 
zunanje politike; ker prizadevanja za 
reformo zahtevajo močno politično voljo in 
prednostno zavezanost prihodnjim izzivom 
v pristopnem procesu;

C. ker je politično soglasje o zadevah, 
povezanih z EU, v Črni gori še vedno 
visoko in ker je cilj pospeševanja 
vključitve v EU temelj njene zunanje 
politike; ker prizadevanja za reformo 
zahtevajo močno politično voljo in 
prednostno zavezanost prihodnjim izzivom 
v pristopnem procesu;

  

Or. el

Predlog spremembe 4
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je politično soglasje o zadevah, 
povezanih z EU, v Črni gori še vedno 
visoko in ker je cilj pospeševanja 
vključitve v EU in NATO temelj njene 
zunanje politike; ker prizadevanja za 
reformo zahtevajo močno politično voljo in 
prednostno zavezanost prihodnjim izzivom 
v pristopnem procesu;

C. ker je politično soglasje o zadevah, 
povezanih z EU, v Črni gori še vedno 
visoko in ker je cilj pospeševanja 
vključitve v EU temelj njene zunanje 
politike; ker prizadevanja za reformo 
zahtevajo močno politično voljo in 
prednostno zavezanost prihodnjim izzivom 
v pristopnem procesu;

Or. de

Predlog spremembe 5
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Črna gora dosegla pomemben D. ker je Črna gora dosegla napredek pri 
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napredek pri izpolnjevanju sedmih ključnih 
prednostnih nalog, ki jih je opredelila 
Komisija v letu 2010, zlasti glede 
izboljšanja dela Parlamenta in volilnega 
okvira, strokovnosti javne uprave, 
neodvisnosti sodstva, boja proti korupciji, 
boja proti organiziranemu kriminalu, 
zagotavljanja svobode medijev in 
sodelovanja s civilno družbo;

izpolnjevanju sedmih ključnih prednostnih 
nalog, ki jih je opredelila Komisija v letu 
2010, zlasti glede izboljšanja dela 
Parlamenta in volilnega okvira, 
strokovnosti javne uprave, neodvisnosti 
sodstva, boja proti korupciji, boja proti 
organiziranemu kriminalu, zagotavljanja 
svobode medijev in sodelovanja s civilno 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 6
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je gospodarstvo Črne gore nekoliko 
okrevalo sočasno z nizko inflacijo in 
pomembnim pritokom tujih neposrednih 
naložb; ker je Črna gora izvedla določbe 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma 
z EU, povezane s trgovino;

E. ker je gospodarstvo Črne gore nekoliko 
okrevalo sočasno z nizko inflacijo in 
pomembnim pritokom tujih neposrednih 
naložb ter rahlim znižanjem stopnje 
brezposelnosti; ker je Črna gora izvedla 
določbe stabilizacijsko-pridružitvenega 
sporazuma z EU, povezane s trgovino;

Or. it

Predlog spremembe 7
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora Črna gora nadaljevati 
prizadevanja za reforme z učinkovitim 
izvajanjem vladnega akcijskega načrta na 
področju ključnih prednostnih nalog, 
pospeševanjem okrevanja po gospodarski 
krizi in sočasnim ohranjanjem, med 

ker mora Črna gora nadaljevati 
prizadevanja za reforme z učinkovitim 
izvajanjem vladnega akcijskega načrta na 
področju ključnih prednostnih nalog, 
pospeševanjem okrevanja po gospodarski 
krizi, ob sočasnem zagotavljanju 
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drugim, fiskalne stabilnosti ter krepitvijo in 
vzpostavljanjem upravnih in 
institucionalnih zmogljivosti, potrebnih za 
prevzem obveznosti članstva EU v 
prihodnosti;

ustreznega nadzora javne porabe in 
zunanjega dolga, ki se je v primerjavi s 
prejšnjim letom povečal, kakor je razvidno 
iz podatkov za leto 2011, in sočasnim 
ohranjanjem, med drugim, fiskalne 
stabilnosti ter krepitvijo in vzpostavljanjem 
upravnih in institucionalnih zmogljivosti, 
potrebnih za prevzem obveznosti članstva 
EU v prihodnosti;

Or. it

Predlog spremembe 8
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 
neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju meril;

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012 in izraža svoje nestrinjanje s tem 
sklepom;

Or. nl

Predlog spremembe 9
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
pozorno pretehtajo datum začetka 
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neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju meril;

pogovorov, saj kljub temu, da je Črna gora 
dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju meril, mora izpolniti še 
nekatere pomembne obveznosti;

Or. it

Predlog spremembe 10
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 
neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju meril;

1. pozdravlja sklep Evropskega sveta, da si 
bo prizadeval za začetek pristopnih 
pogajanj s Črno goro v juniju 2012; poziva 
države članice EU, naj začetka pogovorov 
ne odlagajo neupravičeno in nerazumno, 
saj je Črna gora dosegla pomemben 
napredek pri izpolnjevanju meril;

Or. en

Predlog spremembe 11
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 
neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju meril;

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 
neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla napredek pri izpolnjevanju 
meril;
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Or. en

Predlog spremembe 12
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 
neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju meril;

1. je seznanjen s sklepom Evropskega 
sveta, da si bo prizadeval za začetek 
pristopnih pogajanj s Črno goro v juniju 
2012; poziva države članice EU, naj 
začetka pogovorov ne odlagajo 
neupravičeno in nerazumno, saj je Črna 
gora dosegla pomemben napredek pri 
izpolnjevanju zahtevanih meril;

Or. en

Predlog spremembe 13
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje meril za članstvo pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega 
procesa;

2. čeprav poudarja, da je treba dati Črni 
gori in drugim državam, ki si prizadevajo 
za izpolnjevanje meril za članstvo, 
pozitivno znamenje, trdno verjame, da je 
treba države kandidatke in potencialne 
države kandidatke presojati na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili objektivno ocenjevanje širitvenega 
procesa;

Or. it
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Predlog spremembe 14
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje meril za članstvo pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega procesa;

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje meril za članstvo pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in napredka pri 
izpolnjevanju teh meril ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 15
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje meril za članstvo pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega procesa;

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje pristopnih meril pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega procesa;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje meril za članstvo pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega procesa;

2. poudarja, da je treba dati Črni gori in 
drugim državam, ki si trdo prizadevajo za 
izpolnjevanje meril za članstvo pozitivno 
znamenje; trdno verjame, da je treba vse 
države kandidatke in potencialne države 
kandidatke presojati izključno na podlagi 
njihovih zaslug in dosežkov ter da njihov 
pristopni proces nikakor ne bi smel biti 
povezan z napredkom v drugih sosednjih 
državah ali državah kandidatkah, zato da bi 
ohranili verodostojnost širitvenega procesa;

Or. de

Predlog spremembe 17
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. z zadovoljstvom ugotavlja, da se 
pomoč predpristopnega instrumenta (IPA) 
v Črni gori dobro izvaja; spodbuja 
črnogorsko vlado in Komisijo, naj 
poenostavita upravni postopek 
financiranja IPA, da bi bilo bolj dostopno 
manjšim in nevladnim organizacijam 
civilne družbe, sindikatom in drugim 
upravičencem;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja meril za 
članstvo z doseganjem splošnih 
zadovoljivih rezultatov v ključnih 
prednostnih nalogah;

3. je seznanjen z dejstvom, da so bila 
nekatera merila za članstvo delno 
izpolnjena;  poudarja, da je treba pospešiti 
doseganje preostalih ciljev;

Or. it

Predlog spremembe 19
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja meril za
članstvo z doseganjem splošnih 
zadovoljivih rezultatov v ključnih 
prednostnih nalogah;

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja pristopnih 
meril z doseganjem splošnih zadovoljivih 
rezultatov v ključnih prednostnih nalogah;

Or. en

Predlog spremembe 20
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja meril za 
članstvo z doseganjem splošnih 
zadovoljivih rezultatov v ključnih 

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja meril za 
članstvo z doseganjem zadovoljivih 
rezultatov v ključnih prednostnih nalogah;
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prednostnih nalogah;

Or. de

Predlog spremembe 21
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja meril za 
članstvo z doseganjem splošnih 
zadovoljivih rezultatov v ključnih 
prednostnih nalogah;

3. izraža pohvalo Črni gori, ker je dosegla 
visoko stopnjo izpolnjevanja meril za 
članstvo z doseganjem splošnih 
zadovoljivih rezultatov v ključnih 
prednostnih nalogah; poziva črnogorsko 
vlado, naj močno okrepi boj proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu, 
da bi dosegla dobre rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 22
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo v pristopnem procesu 
Črne gore še naprej bistveno nadaljevanje
celovitih in kakovostnih prizadevanj za 
izvajanje reform s posebnim poudarkom na 
področju pravne države in temeljnih 
pravic, zlasti boja proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu; poziva 
črnogorske oblasti, da še naprej nemoteno 
izpolnjujejo svoje obveznosti iz 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

4. poudarja pomen in nujnost 
nadaljevanja celovitih in kakovostnih 
prizadevanj za izvajanje reform s posebnim 
poudarkom na področju pravne države in 
temeljnih pravic; poudarja, da so 
najpomembnejši cilj teh prizadevanj 
ukrepi za boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu, ki bodo še 
naprej bistvenega pomena za celoten 
pristopni proces Črne gore; poziva 
črnogorske oblasti, da še naprej nemoteno 
izpolnjujejo svoje obveznosti iz 
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stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

Or. it

Predlog spremembe 23
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bo v pristopnem procesu 
Črne gore še naprej bistveno nadaljevanje 
celovitih in kakovostnih prizadevanj za 
izvajanje reform s posebnim poudarkom na 
področju pravne države in temeljnih 
pravic, zlasti boja proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu; poziva 
črnogorske oblasti, da še naprej nemoteno 
izpolnjujejo svoje obveznosti iz 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

4. poudarja, da bo v pristopnem procesu 
Črne gore še naprej bistveno nadaljevanje 
celovitih in kakovostnih prizadevanj za 
izvajanje reform s posebnim poudarkom na 
področju pravne države in temeljnih 
pravic, zlasti boja proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu; poziva 
črnogorske oblasti, da še naprej nemoteno 
izpolnjujejo svoje obveznosti iz 
stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;
meni, da bodo lahko institucije EU 
najlažje spremljale in podpirale reformo 
pravosodnega sistema, ko bo odprto 
23. poglavje pristopnih pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 24
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. pozdravlja novo strategijo Komisije za 
pristopna pogajanja, v skladu s katero se 
23. in 24. poglavje odpreta na začetku 
pogajanj, ter upa, da se bosta ti poglavji 
odprli čim prej, kar bi pospešilo reforme 
pravosodja v Črni gori;



PE480.646v01-00 14/45 AM\889997SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 25
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. spodbuja Črno goro, naj še naprej vodi 
konstruktiven dialog med političnimi 
silami, da bi zaščitili celovitost večetnične 
narave te države in presegli preostala 
kulturna in narodnostna razhajanja ter 
preprečili morebitno diskriminacijo;

5. opominja, da EU temelji na vrednotah 
večkulturnosti, strpnosti, enakih pravic v 
družbi za vse; spodbuja Črno goro, naj še 
naprej vodi konstruktiven dialog med 
političnimi silami, da bi zaščitili celovitost 
večetnične narave te države in presegli 
preostala kulturna in narodnostna 
razhajanja ter preprečili diskriminacijo;
obžaluje, da je v državi še vedno 
diskriminacija lezbijk, gejev, biseksualcev 
in transseksualcev (LGBT), ter poziva k 
pravilnemu izvajanju veljavnega 
protidiskriminacijskega zakonodajnega 
okvira in ustreznim prilagoditvam v 
skladu z evropskimi standardi;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja zakonodajne ukrepe za 
izboljšanje delovanja državnega 
parlamenta; vendar priporoča nadaljevanje 
prizadevanj za povečanje preglednosti v 
postopku oblikovanja zakonodaje, 
okrepitev javne udeležbe v oblikovanju 
nove zakonodaje z vedno tesnejšim 

6. pozdravlja zakonodajne ukrepe za 
izboljšanje delovanja državnega 
parlamenta; vendar priporoča nadaljevanje 
prizadevanj za povečanje preglednosti v 
postopku oblikovanja zakonodaje, 
okrepitev javne udeležbe v oblikovanju 
nove zakonodaje z vedno tesnejšim 
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posvetovanjem z akterji civilne družbe, 
okrepitev upravnih zmogljivosti 
Parlamenta, usmerjenih v izboljšanje 
uspešnosti Parlamenta tako pri pripravi 
zakonodaje kakor pri političnem in 
demokratičnem nadzoru izvršilnih organov 
ter za pogostejšo in učinkovitejšo uporabo 
instrumenta posvetovalnih in nadzornih 
predstavitev;

posvetovanjem z akterji civilne družbe, 
okrepitev upravnih zmogljivosti 
Parlamenta, usmerjenih v izboljšanje 
uspešnosti Parlamenta tako pri pripravi 
zakonodaje kakor pri političnem in 
demokratičnem nadzoru izvršilnih organov 
ter za pogostejšo in učinkovitejšo uporabo 
instrumenta posvetovalnih in nadzornih 
predstavitev, ter redno spremljanje 
parlamentarnih vprašanj in zahtev za 
vlado;

Or. en

Predlog spremembe 27
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja zakonodajne ukrepe za 
izboljšanje delovanja državnega 
parlamenta; vendar priporoča nadaljevanje 
prizadevanj za povečanje preglednosti v 
postopku oblikovanja zakonodaje, 
okrepitev javne udeležbe v oblikovanju 
nove zakonodaje z vedno tesnejšim 
posvetovanjem z akterji civilne družbe, 
okrepitev upravnih zmogljivosti 
Parlamenta, usmerjenih v izboljšanje 
uspešnosti Parlamenta tako pri pripravi 
zakonodaje kakor pri političnem in 
demokratičnem nadzoru izvršilnih organov 
ter za pogostejšo in učinkovitejšo uporabo 
instrumenta posvetovalnih in nadzornih 
predstavitev;

6. pozdravlja zakonodajne ukrepe za 
izboljšanje delovanja državnega 
parlamenta; vendar priporoča nadaljevanje 
prizadevanj za povečanje preglednosti v 
postopku oblikovanja zakonodaje, 
okrepitev javne udeležbe v oblikovanju 
nove zakonodaje z vedno tesnejšim 
posvetovanjem z akterji civilne družbe, 
okrepitev upravnih zmogljivosti 
Parlamenta, usmerjenih v izboljšanje 
uspešnosti Parlamenta tako pri pripravi 
zakonodaje kakor pri političnem in 
demokratičnem nadzoru izvršilnih organov 
ter za pogostejšo in učinkovitejšo uporabo 
instrumenta posvetovalnih in nadzornih 
predstavitev; natančneje priporoča 
okrepitev nalog in pooblastil 
parlamentarnega odbora za mednarodne 
odnose in evropsko povezovanje, da bi 
imel parlament ustrezen in učinkovit 
pregled nad procesom evropskega 
povezovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja sprejete spremembe k zakonu 
o volitvah občinskih svetnikov in 
poslancev parlamenta kot enega od 
preostalih pogojev iz sedmih ključnih 
prednostnih nalog; vendar poziva 
črnogorske oblasti, naj dopolnijo te 
zakonodajne dosežke z novimi ukrepi za
povečanje enakosti spolov, saj v praksi še 
ni zagotovljena;

7. pozdravlja sprejete spremembe k zakonu 
o volitvah občinskih svetnikov in 
poslancev parlamenta kot enega od 
preostalih pogojev iz sedmih ključnih 
prednostnih nalog;

Or. de

Predlog spremembe 29
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je še vedno zelo slaba 
zastopanost žensk v parlamentu, v 
pomembnih državniških funkcijah ter na 
vodilnih položajih v javnem in zasebnem 
sektorju; zato pozdravlja nove določbe o 
30-odstotni zastopanosti žensk na listah 
kandidatov, a je vseeno zaskrbljen, ker v 
praksi enakost spolov ni zagotovljena; 
zaskrbljen je tudi zaradi vsesplošnih 
kršitev delavskih pravic žensk, tudi 
pravice do enakega plačila; spodbuja 
črnogorske oblasti, naj pospešijo 
prizadevanja za vključitev načela enakosti 
spolov v politiko in uvedbo načela 
enakega plačila;
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Or. en

Predlog spremembe 30
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k izboljšanju 
sodnega sistema, katerega cilj bo 
povečanje sodne učinkovitosti, saj je Črna 
gora še vedno ena od držav z najvišjim 
številom temeljnih sodišč, sodnikov, 
tožilcev in upravnega osebja na prebivalca 
v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 31
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še 
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost in
odgovornost sodstva, sodno neodvisnost 
ter strokovno avtonomijo državnega 
sodnega in tožilskega sveta; poudarja, da 
je treba učinkoviteje spremljati predpise o 
korupciji in navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še 
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
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svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še 
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;

svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še 
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;
poziva vlado in parlament, naj nadalje 
krepita neodvisnost pravosodnega sistema 
s poudarkom na izbiri sodnikov in 
tožilcev, njihovi finančni neodvisnosti od 
vlade ter doslednem izvajanju 
disciplinskih ukrepov proti sodnikom in 
tožilcem v primeru kršitev predpisov;  
črnogorske oblasti tudi poziva, naj 
izboljšajo preglednost pravosodnega 
sistema z objavo obsodb, zlasti v primerih 
organiziranega kriminala in korupcije, pa 
tudi z objavo podatkov o izdatkih sodišč, 
sodnikov in tožilcev ter finančnih vidikov, 
povezanih z njihovim imenovanjem in 
napredovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 33
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 

10. je seznanjen z napredkom reforme 
sodstva, med drugim zlasti glede 
zmanjševanja sodnih zaostankov, 
sprejemanja ukrepov za okrepitev 
neodvisnosti, odgovornosti, 
nepristranskosti in učinkovitosti sodnikov 
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ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še 
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;

ter tožilcev, kar je ena od ključnih 
prednostnih nalog, in dejstvom, da sodni 
svet bolj sistematično uporablja 
disciplinske postopke proti osumljenim 
sodnikom in tožilcem; poziva črnogorski 
parlament, naj sprejme ustavne določbe, ki 
bi okrepile pravno neodvisnost sodstva in 
strokovno avtonomijo državnega tožilskega 
sveta; poudarja, da je treba učinkoviteje 
spremljati predpise o korupciji in 
navzkrižju interesov; poziva k 
racionalizaciji sodnega sistema, katere cilj 
bo sodna učinkovitost, saj je Črna gora še 
vedno ena od držav z najvišjim številom 
temeljnih sodišč, sodnikov, tožilcev in 
upravnega osebja na prebivalca v Evropi;
znova poziva k poenotenju sodne prakse, 
da bi zagotovili predvidljiv sodni sistem in 
zaupanje javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 34
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. ugotavlja, da pomanjkanje 
infrastrukture in opreme ovira 
učinkovitost sodstva; zahteva, da se v ta 
namen namenijo ustrezna sredstva v 
proračunu za sodstvo;

Or. en

Predlog spremembe 35
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10 b. poziva Črno goro, naj določi enotna 
merila za usposabljanje v sodstvu, ki se 
bodo uporabljala v centru za 
usposabljanje v sodstvu, ter temu cilju 
nameni potrebna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 36
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

11. je seznanjen s prizadevanji na 
področju protikorupcijskih ukrepov pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novega zakona o javnih naročilih, 
zakona o financiranju političnih strank in 
sprememb k zakonu o navzkrižju interesov; 
vendar ugotavlja, da je novi zakon o 
javnih naročilih bolj omejitven od 
predhodne zakonodaje, zato bi lahko 
odvračal od poročanja o korupciji; dvomi 
o ustreznosti odločitve, da je za izvajanje 
zakonodaje o financiranju političnih 
strank v glavnem pristojna državna 
volilna komisija, ki jo sestavljajo 
predstavniki političnih strank; izraža 
zaskrbljenost nad pomembno vlogo 
predstavnikov političnih strank v komisiji 
za ugotavljanje navzkrižja interesov, ki je 
pristojna za izvajanje novih sprememb 
zakona o navzkrižju interesov; ugotavlja, 
da korupcija še vedno prevladuje na 
številnih področjih in ostaja posebej 
zaskrbljujoče vprašanje; znova poudarja, 
da je treba izvesti več primerov sojenja 
proti korupciji na visoki ravni, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
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spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji; vlado in parlament 
poziva, naj ponovno preučita osnutek 
zakona o neoviranem dostopu do 
informacij, saj bo sedanja različica tega 
zakona močno omejila dostop do 
informacij ter zmanjšala zmožnost 
organizacij civilne družbe in medijev, da 
razkrijejo primere korupcije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji s 
posebnim poudarkom na primerih 
korupcije na visoki ravni ter dosledno 
izvajati protikorupcijsko zakonodajo, 
uvesti natančnejše mehanizme za izvajanje 
in spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci, spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
poziva k trajnim prizadevanjem v boju 
proti korupciji ter je seznanjen z majhnim 
številom obsodb v primerih korupcije na 
visoki ravni; znova poudarja, da je treba 
izvesti več primerov sojenja proti 
korupciji, uvesti natančnejše mehanizme za 
izvajanje in spremljanje pobud proti 
korupciji in okrepiti sodelovanje med 
agencijami ter izmenjavo informacij zlasti 
med policijo in tožilci; spodbuja črnogorski 
parlament, naj okrepi svojo nadzorno vlogo 
organov za boj proti korupciji;

Or. en

Predlog spremembe 39
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
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interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje, ki 
lahko povzroči velikanske stroške za javne 
finance; znova poudarja, da je treba izvesti 
več primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

Or. it

Predlog spremembe 40
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba celovito izvesti 
več primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in 
spremljanje pobud ter projektov proti 
korupciji in okrepiti sodelovanje med 
agencijami ter izmenjavo informacij zlasti 
med policijo in tožilci; spodbuja črnogorski 
parlament, naj okrepi svojo nadzorno vlogo 
organov za boj proti korupciji;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za izvajanje in
spremljanje pobud proti korupciji in 
okrepiti sodelovanje med agencijami ter 
izmenjavo informacij zlasti med policijo in 
tožilci; spodbuja črnogorski parlament, naj 
okrepi svojo nadzorno vlogo organov za 
boj proti korupciji;

11. pozdravlja tudi uspešen napredek pri 
sprejemanju protikorupcijske zakonodaje, 
zlasti novi zakon o javnih naročilih, zakon 
o financiranju političnih strank in 
spremembe k zakonu o navzkrižju 
interesov; vendar ugotavlja, da korupcija še 
vedno prevladuje na številnih področjih in 
ostaja posebej zaskrbljujoče vprašanje; 
znova poudarja, da je treba izvesti več 
primerov sojenja proti korupciji, uvesti 
natančnejše mehanizme za takojšnje 
izvajanje ter dobro spremljanje pobud proti 
korupciji in okrepiti sodelovanje med 
agencijami ter izmenjavo informacij zlasti 
med policijo in tožilci; spodbuja črnogorski 
parlament, naj okrepi svojo nadzorno vlogo 
organov za boj proti korupciji;

Or. en

Predlog spremembe 42
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je seznanjen, da je Črna gora pri 
indeksu zaznave korupcije, ki ga 
pripravlja organizacija Transparency 
International, dosegla oceno 3,7, kar je 
zelo nezadovoljivo;

Or. nl
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Predlog spremembe 43
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poziva Komisijo, naj v naslednje 
poročilo o napredku vključi oceno učinka 
in rezultatov, doseženih z dodeljevanjem 
sredstev EU za reformo sodstva in boj 
proti korupciji;

Or. en

Predlog spremembe 44
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. spodbuja vlado, naj čim prej začne 
izvajati zakonodajo o financiranju 
političnih strank in volilnih kampanj; 
poziva tudi h krepitvi zmogljivosti državne 
volilne komisije ter zagotavljanju njene 
neodvisnosti in učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 45
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. spodbuja pristojne organe pregona, 
naj nadaljujejo raziskovanje primerov 
korupcije, zlasti na visoki ravni, ter poziva 
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organe, naj razjasnijo domnevno 
korupcijo v zvezi s privatizacijo, na primer 
v primeru Telekoma Crne gore; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. črnogorske oblasti odločno poziva, 
naj preučijo politiko določanja cen 
nekdanjih državnih podjetij, na primer 
elektroenergetskega podjetja Črne gore, 
ter zagotovijo popolno preglednost; oblasti 
in vlado tudi poziva, naj se odzovejo na 
nedavne proteste zaradi naraščajočih cen 
električne energije in telekomunikacij; 
oblasti nadalje poziva, naj raziščejo, zakaj 
močno naraščajo cene za navadne 
potrošnike, medtem ko nekatera podjetja 
in posamezniki energijo še naprej 
uporabljajo brezplačno (njihova poraba 
po podatkih omenjenega 
elektroenergetskega podjetja znaša že 
120 milijonov EUR); poziva jih tudi, naj 
raziščejo, ali tuji investitorji v črnogorski 
elektroenergetski trg in infrastrukturo, na 
primer italijanski podjetji A2A in Terna, 
spoštujejo črnogorsko davčno zakonodajo 
in pravo gospodarskih družb;

Or. en

Predlog spremembe 47
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

13. čeprav potrjuje zakonodajni napredek 
pri zagotavljanju svobode izražanja v 
medijih, še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji v zvezi s splošnim 
omejevanjem medijske svobode; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

Or. it

Predlog spremembe 48
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar je zaskrbljen zaradi domnevnih 
primerov ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj temeljito raziščejo 
primere fizičnega nasilja nad novinarji in 
njihovega ustrahovanja ter pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
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omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih; oblasti tudi poziva, 
naj vzpostavijo vse potrebne pogoje za 
začetek delovanja samoregulativnega 
organa za medije;

Or. en

Predlog spremembe 49
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bo vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

Or. de
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Predlog spremembe 50
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; je zaskrbljen 
zaradi sodnih zaostankov pri 
obravnavanju tožb proti novinarjem 
zaradi obrekovanja in razžalitve; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; spodbuja 
združenja medijev, naj pripravijo 
samoregulativni sistem, ki bo temeljil na 
najboljših evropskih standardih, ter 
poziva novinarje, naj spoštujejo poklicne 
etiko in standarde v zvezi s spoštovanjem 
zasebnosti in dostojanstva v medijih;

Or. en

Predlog spremembe 51
Ulrike Lunacek
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 

13. priznava zakonodajni napredek pri 
zagotavljanju svobode izražanja v medijih, 
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vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti; poziva novinarje, 
naj spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

vendar še vedno ugotavlja domnevne 
primere ustrahovanja in fizičnega nasilja 
nad novinarji ter zmanjševanje medijske 
svobode, o katerih se poroča; poziva 
črnogorske oblasti, naj pokažejo svojo 
zavezanost medijem, ki bodo neodvisni od 
političnih vplivov, in zagotavljanju 
neodvisnosti regulativnih organov; poziva 
črnogorsko vlado, naj predlaga takšne 
spremembe obstoječe zakonodaje o 
svobodi obveščanja, da ne bi vodila do 
omejevanja dostopa do informacij in 
omejevanja preglednosti;odločno poziva 
oblasti, naj sprožijo temeljito preiskavo in 
sodni pregon v zvezi z umorom novinarjev 
Duška Jovanovića, Srđana Vojičića in 
Jevrema Brkovića, napadi in smrtnimi 
grožnjami proti Mladenu Stojanoviću, 
Tufiku Softiću in Aleksandru Zekoviću 
ter zažigom vozil dnevnika Vijesti in 
sodijo odgovornim za napad na ekipo 
televizije TV Vijesti novembra 2011 v 
Humcih pri Nikšiću; poziva novinarje, naj 
spoštujejo poklicne etiko in standarde v 
zvezi s spoštovanjem zasebnosti in 
dostojanstva v medijih;

Or. en

Predlog spremembe 52
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja vladna prizadevanja za 
izboljšanje sodelovanja z nevladnimi 
organizacijami in poziva k nadaljnjim 
posvetovanjem s civilno družbo pri 
oblikovanju politik in zakonodaje; 
pozitivno ocenjuje dejstvo, da so državne 
institucije imenovale osebe nevladnih 
organizacij za stike in da so številne od teh 
institucij določile merila in postopek za 

14. pozdravlja vladna prizadevanja za 
izboljšanje sodelovanja z nevladnimi 
organizacijami in poziva k nadaljnjim 
posvetovanjem s civilno družbo pri 
oblikovanju politik in zakonodaje; 
pozitivno ocenjuje dejstvo, da so državne 
institucije imenovale osebe nevladnih 
organizacij za stike in da so številne od teh 
institucij določile merila in postopek za 
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izbor predstavnikov civilne družbe v 
ustrezne delovne skupine, ki jih je 
ustanovila vlada;

izbor predstavnikov civilne družbe v 
ustrezne delovne skupine, ki jih je 
ustanovila vlada; vendar poudarja, da je 
treba okrepiti tudi dialog s sindikati in 
organizacijami civilne družbe, ki 
predstavljajo ali obravnavajo vprašanja 
najbolj ranljivih skupin in enakosti 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. izraža pohvalo na splošno dobrim
medetničnim odnosom, vključno z 
obravnavo občutljivih vprašanj, kot sta 
narodnost in jezik v popisu prebivalstva; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je zakonodajni 
okvir v zvezi s protidiskriminacijskimi 
politikami in varstvom mladoletnih 
večinoma vzpostavljen; poudarja, da so še 
vedno potrebna nadaljnja prizadevanja za 
njegovo izvajanje; poziva črnogorske 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
zagotovitev boljše zastopanosti manjšin v 
javnih institucijah na državni in lokalni 
ravni, saj so pripadniki manjšin v javnih 
institucijah premalo zastopani; poziva 
oblasti, naj se borijo proti diskriminaciji 
romske, aškalske in egipčanske skupnosti 
in izboljšajo njihove življenjske razmere, 
dostop do storitev na področju socialnega 
varstva, zdravja, izobraževanja, bivanja in 
zaposlovanja;

15. je seznanjen z izboljšanimi 
medetničnimi odnosi, vključno z 
obravnavo občutljivih vprašanj, kot sta 
narodnost in jezik v popisu prebivalstva; je 
seznanjen z nasprotovanji, ki so jih 
izrazile nekatere manjšine v zvezi s 
popisom prebivalstva, ki ga je izvedel 
Monstat;  z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
zakonodajni okvir v zvezi s 
protidiskriminacijskimi politikami in 
varstvom mladoletnih večinoma 
vzpostavljen; poudarja, da so še vedno 
potrebna nadaljnja prizadevanja za njegovo 
izvajanje; poziva črnogorske oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za zagotovitev 
boljše zastopanosti manjšin v javnih 
institucijah na državni in lokalni ravni, saj 
so pripadniki manjšin v javnih institucijah 
premalo zastopani; poziva oblasti, naj se 
borijo proti diskriminaciji romske, aškalske 
in egipčanske skupnosti in izboljšajo 
njihove življenjske razmere, dostop do 
storitev na področju socialnega varstva, 
zdravja, izobraževanja, bivanja in 
zaposlovanja;

Or. it



AM\889997SL.doc 33/45 PE480.646v01-00

SL

Predlog spremembe 54
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. izraža pohvalo na splošno dobrim 
medetničnim odnosom, vključno z 
obravnavo občutljivih vprašanj, kot sta 
narodnost in jezik v popisu prebivalstva; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je zakonodajni 
okvir v zvezi s protidiskriminacijskimi 
politikami in varstvom mladoletnih 
večinoma vzpostavljen; poudarja, da so še 
vedno potrebna nadaljnja prizadevanja za 
njegovo izvajanje; poziva črnogorske 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
zagotovitev boljše zastopanosti manjšin v 
javnih institucijah na državni in lokalni 
ravni, saj so pripadniki manjšin v javnih 
institucijah premalo zastopani; poziva 
oblasti, naj se borijo proti diskriminaciji 
romske, aškalske in egipčanske skupnosti 
in izboljšajo njihove življenjske razmere, 
dostop do storitev na področju socialnega 
varstva, zdravja, izobraževanja, bivanja in 
zaposlovanja;

15. izraža pohvalo na splošno dobrim 
medetničnim odnosom, vključno z 
obravnavo občutljivih vprašanj, kot sta 
narodnost in jezik v popisu prebivalstva; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je zakonodajni 
okvir v zvezi s protidiskriminacijskimi 
politikami in varstvom mladoletnih 
večinoma vzpostavljen, tudi funkcija 
svetovalca predsednika vlade za človekove 
pravice in zaščito pred diskriminacijo;
poudarja, da so še vedno potrebna 
nadaljnja prizadevanja za njegovo 
izvajanje; poziva črnogorske oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za zagotovitev 
boljše zastopanosti manjšin v javnih 
institucijah na državni in lokalni ravni, saj 
so pripadniki manjšin v javnih institucijah 
premalo zastopani; poziva oblasti, naj se 
borijo proti diskriminaciji romske, aškalske 
in egipčanske skupnosti in izboljšajo 
njihove življenjske razmere, dostop do 
storitev na področju socialnega varstva, 
zdravja, izobraževanja, bivanja in 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 55
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. izraža pohvalo na splošno dobrim 15. izraža pohvalo na splošno dobrim 
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medetničnim odnosom, vključno z 
obravnavo občutljivih vprašanj, kot sta 
narodnost in jezik v popisu prebivalstva; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je zakonodajni 
okvir v zvezi s protidiskriminacijskimi 
politikami in varstvom mladoletnih 
večinoma vzpostavljen; poudarja, da so še 
vedno potrebna nadaljnja prizadevanja za 
njegovo izvajanje; poziva črnogorske 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
zagotovitev boljše zastopanosti manjšin v 
javnih institucijah na državni in lokalni 
ravni, saj so pripadniki manjšin v javnih 
institucijah premalo zastopani; poziva 
oblasti, naj se borijo proti diskriminaciji 
romske, aškalske in egipčanske skupnosti 
in izboljšajo njihove življenjske razmere, 
dostop do storitev na področju socialnega 
varstva, zdravja, izobraževanja, bivanja in 
zaposlovanja;

medetničnim odnosom, vključno z 
obravnavo občutljivih vprašanj, kot sta 
narodnost in jezik v popisu prebivalstva; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da je zakonodajni 
okvir v zvezi s protidiskriminacijskimi 
politikami in varstvom mladoletnih 
večinoma vzpostavljen; poudarja, da so še 
vedno potrebna nadaljnja prizadevanja za 
njegovo izvajanje; poziva črnogorske 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
zagotovitev boljše zastopanosti manjšin v 
javnih institucijah na državni in lokalni 
ravni, saj so pripadniki manjšin v javnih 
institucijah premalo zastopani; poziva 
oblasti, naj se borijo proti diskriminaciji 
romske, aškalske in egipčanske skupnosti 
in izboljšajo njihove življenjske razmere, 
dostop do storitev na področju socialnega 
varstva, zdravja, izobraževanja, bivanja in 
zaposlovanja; vlado in lokalne organe 
nadalje poziva, naj izvajajo evropski okvir 
za nacionalne strategije za vključevanje 
Romov ter po preteku sedanje nacionalne 
strategije za vključevanje Romov 2008–
2012 sprejmejo novo tovrstno strategijo za 
obdobje desetih let, da bi izboljšali status 
pripadnikov Romov, Aškalov in 
Egipčanov;

Or. en

Predlog spremembe 56
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. opozarja, da je spoštovanje pravic 
lezbijk, gejev, biseksualcev in 
transseksualcev (LGBT) merilo EU, ki ga 
Komisija dosledno nadzoruje; odločno 
poziva črnogorsko vlado in parlament, naj 
poskrbita, da bosta zakonodajni in 
institucionalni okvir države v skladu z 
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mednarodnimi standardi o pravicah 
LGBT; opozarja, da so enako 
obravnavanje in pravice skupnosti LGBT 
zlasti pomembne v zdravstvenem sektorju; 
pozdravlja nedavno sprejetje zakona proti 
diskriminaciji, ki izrecno navaja spolno 
usmerjenost in spolno identiteto; 
pozdravlja tudi izide srečanja 14. oktobra 
2011 med namestnikom predsednika vlade 
in črnogorskih organizacij LGBT na 
visoki ravni;  poziva vlado, naj aktivno 
sodeluje v treh delovnih skupinah, ki so 
bile ustanovljene ob koncu omenjenega 
srečanja; odločno poziva črnogorske 
oblasti, naj sprožijo temeljito preiskavo o 
uporabi solzilne bombe na koncertu ob 
mednarodnem dnevu proti homofobiji 
2011; nadalje jih poziva, naj v nobenem 
primeru ne ustrahujejo organizacij in 
pripadnikov LGBT ter naj storijo vse, da 
bi zagotovile varen potek parade ponosa 
2012, ki bo preskus pripravljenosti države, 
da zagovarja pravice skupnosti LGBT; 

Or. en

Predlog spremembe 57
Emine Bozkurt

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. je zaskrbljen zaradi ustrahovanja in 
napadov nad pripadniki skupnosti LGBT 
ter borci za njihove pravice; poziva Črno 
goro, naj stori vse, da bi preprečila 
napade na skupnost LGBT, sproži 
kampanje ozaveščanja o človekovih 
pravicah te skupnosti ter prepove 
diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti 
in spolne identitete;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 b. pozdravlja nedavno sprejetje zakona 
proti diskriminaciji, ki izrecno navaja 
spolno usmerjenost in spolno identiteto; 
opozarja, da je spoštovanje pravic 
skupnosti LGBT merilo EU, ki ga 
Evropska komisija dosledno nadzoruje;

Or. en

Predlog spremembe 59
Göran Färm, Ulrike Lunacek

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. poudarja, da je Črna gora 
ratificirala osem temeljnih konvencij 
Mednarodne organizacije dela o pravicah 
delavcev in revidirano Evropsko socialno 
listino; izpostavlja, da delovno pravo sicer 
določa temeljne delavske in sindikalne 
pravice, vendar še veljajo omejitve; Črno 
goro spodbuja, naj te pravice okrepi; 
poudarja velik pomen socialnega dialoga 
in črnogorsko vlado spodbuja, naj pospeši 
svoja prizadevanja v socialnem svetu in 
okrepi njegovo vlogo; poudarja, da je 
treba povečati preglednost in učinkovitost 
tega sveta;

Or. en
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Predlog spremembe 60
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. poudarja, da bi si morale vse 
politične stranke ne glede na skupnost, ki 
jo predstavljajo, prizadevati za ohranjanje 
pozitivnega in zrelega političnega vzdušja 
ter ne bi smele iskati politične podpore 
zunaj države ali dajati vtis, da delujejo za 
sosednje države;

Or. en

Predlog spremembe 61
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. spodbuja Črno goro, naj izboljša pravni 
okvir, ki ureja pravice invalidov in izboljša
njihov dostop do zaposlitve, tudi v javnih 
institucijah; poziva oblasti, naj prilagodijo 
javna mesta njihovim potrebam in 
nadaljujejo kampanje ozaveščanja o 
socialnem vključevanju invalidov;

16. spodbuja Črno goro, naj utrdi pravni 
okvir, ki ureja pravice invalidov in 
zagotovi njihov dostop do zaposlitve, tudi v 
javnih institucijah; poziva oblasti, naj 
prilagodijo javna mesta njihovim potrebam 
in nadaljujejo kampanje ozaveščanja o 
socialnem vključevanju invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 62
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. ker ugotavlja, da je trenutno v Črni gori 
več kot 15.000 razseljenih oseb, ki 
prihajajo s Hrvaške, iz Bosne in 
Hercegovine ter Kosova, poziva 
črnogorsko vlado, naj poišče dolgoročno in 
vzdržno rešitev tega vprašanja, tudi s 
popolnim izvajanjem ustrezne strategije in 
nadaljevanjem dodatnih prizadevanj za 
zagotovitev pravnega statusa razseljenim 
osebam; meni, da je pomembna njihova 
vrnitev v države izvora ter da je treba 
odpraviti preostale ovire med državami te 
regije in ljudem olajšati vrnitev; z 
zadovoljstvom ugotavlja proaktivno vlogo 
Črne gore v regionalnem programu 
“Beograjska pobuda”;

17. ker ugotavlja, da je trenutno v Črni gori 
okoli 15.000 beguncev, notranje 
razseljenih in razseljenih oseb, ki prihajajo 
s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine ter s 
Kosova, poziva črnogorsko vlado, naj 
poišče dolgoročno in vzdržno rešitev tega 
vprašanja, tudi s popolnim izvajanjem 
ustrezne strategije in nadaljevanjem 
dodatnih prizadevanj za zagotovitev 
pravnega statusa razseljenim osebam; 
meni, da je pomembna njihova vrnitev v 
države izvora ter da je treba odpraviti 
preostale ovire med državami te regije in 
ljudem olajšati vrnitev; zato pozdravlja 
proaktivno vlogo Črne gore v regionalnem 
programu “Beograjska pobuda” ter 
sprejetje akcijskega načrta za izvajanje 
strategije za trajno rešitev vprašanja 
razseljenih in notranje razseljenih oseb v 
Črni gori;

Or. en

Predlog spremembe 63
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. izraža pohvalo Črni gori za ohranjanje 
stabilnosti države, a tudi ugotavlja, da se
gospodarska rast upočasnjuje, kot je bilo 
napovedano, in da se visoka brezposelnost 
nadaljuje; spodbuja vlado, naj pospeši 
okrevanje po hudi gospodarski recesiji leta 
2009 in obenem ohrani fiskalno stabilnost 
z nadaljevanjem preudarnejših fiskalnih 
politik ter zmanjša javni dolg, da bi dosegli 
zdrav gospodarski napredek, usmerjen v 
izboljšanje življenjskega standarda;

18. izraža pohvalo Črni gori za ohranjanje 
stabilnosti države, a tudi ugotavlja, da se 
gospodarska rast upočasnjuje, kot je bilo 
napovedano, in da se visoka brezposelnost 
nadaljuje; spodbuja vlado, naj pospeši 
okrevanje po hudi gospodarski recesiji leta 
2009 in obenem ohrani fiskalno stabilnost 
z nadaljevanjem preudarnejših fiskalnih 
politik ter zmanjša javni dolg, da bi dosegli 
zdrav gospodarski napredek, usmerjen v 
izboljšanje življenjskega standarda; poziva 
vlado, naj spodbuja strategije za javne 
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naložbe, namenjene doseganju pravične 
gospodarske rasti in zmanjševanju 
brezposelnosti; istočasno priporoča 
sprejetje socialnih in ekonomskih politik 
za zagotavljanje boljše zaščite 
brezposelnih in za povečanje dohodka 
zaposlenih;

Or. el

Predlog spremembe 64
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja sprejetje pomembnih 
strukturnih reform, kot so javni 
pokojninski sistem, racionalizacija 
zaposlovanja v javni upravi ali nov 
finančni sistem za lokalne samouprave; 
spodbuja Črno goro, naj nadaljuje 
strukturne reforme, zlasti krepitev pravne 
države, fizične infrastrukture in človeških 
virov ter naj nadaljuje ukrepe za odpravo 
ovir za poslovanje in izboljšanje 
poslovnega okolja ter povečanje 
prilagodljivosti trgov dela in pospešitev 
izvozne konkurenčnosti; je še vedno 
zaskrbljen zaradi velikega obsega 
neformalnega zaposlovanja in 
neformalnega gospodarstva, kar pomeni 
pomemben izziv za črnogorsko 
gospodarstvo in družbo;

19. pozdravlja sprejetje pomembnih 
strukturnih reform, kot so javni 
pokojninski sistem, racionalizacija 
zaposlovanja v javni upravi ali nov 
finančni sistem za lokalne samouprave; 
spodbuja Črno goro, naj nadaljuje 
strukturne reforme, zlasti krepitev pravne 
države, fizične infrastrukture in človeških 
virov ter povečanje stabilnosti trgov dela 
in pospešitev izvozne konkurenčnosti; je še 
vedno zaskrbljen zaradi velikega obsega 
neformalnega zaposlovanja in 
neformalnega gospodarstva, kar pomeni 
pomemben izziv za črnogorsko 
gospodarstvo in družbo;

Or. el

Predlog spremembe 65
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja sprejetje razvojne 
strategije za mala in srednja podjetja za 
obdobje 2011–2015 ter strategije za 
spodbujanje konkurenčnosti na mikro 
ravni za obdobje 2011–2015; spodbuja 
vlado, naj izboljša usklajevanje različnih 
institucij na tem področju, da bi zbirali 
boljše podatke o malih in srednjih 
podjetjih ter okrepili sistem enotne 
registracije podjetij in s tem zagotovili 
učinkovito izvajanje navedenih strategij;

Or. en

Predlog spremembe 66
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva črnogorsko vlado, naj močno 
okrepi institucionalne in upravne 
zmogljivosti ter sodelovanje in 
usklajevanje med ustreznimi državnimi 
institucijami, povezano s pristopom; poziva 
oblasti, naj se spopadejo z razdrobljenostjo 
upravnega sistema in prekrivanjem 
pristojnosti ter razvijejo zmogljivosti za 
oblikovanje politik v resornih ministrstvih, 
da bi izboljšali kakovost zakonodaje in 
končno okrepili pravno državo;

20. poziva črnogorsko vlado, naj močno 
okrepi institucionalne in upravne 
zmogljivosti ter sodelovanje in 
usklajevanje med ustreznimi državnimi 
institucijami, povezano s pristopom; v zvezi 
s tem oblasti poziva, naj okrepijo upravne 
zmogljivosti ministrstva za zunanje zadeve 
in evropsko povezovanje ter zmogljivosti 
ministrstev, ki delujejo na področju 
zakonodaje Skupnosti; poziva oblasti, naj 
se spopadejo z razdrobljenostjo upravnega 
sistema in prekrivanjem pristojnosti ter 
razvijejo zmogljivosti za oblikovanje 
politik v resornih ministrstvih, da bi 
izboljšali kakovost zakonodaje in končno 
okrepili pravno državo;

Or. en
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Predlog spremembe 67
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja sprejetje vladnega načrta, ki 
opisuje črnogorsko energetsko politiko do 
leta 2030, in ugotavlja, da je zlasti reforma 
energetskega sektorja ključni izziv, s 
katerim se sooča država; poziva oblasti, da 
pospešijo napredek na področju varnosti 
oskrbe z energijo in nadaljujejo 
prizadevanja za vzpostavitev regulativnega 
okvira, ki bi spodbudil večjo uporabo 
obnovljivih energetskih virov v vseh 
sektorjih, kakor zahteva pravni red EU o 
obnovljivi energiji;

21. pozdravlja sprejetje vladnega načrta, ki 
opisuje črnogorsko energetsko politiko do 
leta 2030, in ugotavlja, da je zlasti reforma 
energetskega sektorja ključni izziv, s 
katerim se sooča država; poziva oblasti, da 
pospešijo napredek na področju varnosti 
oskrbe z energijo in energetske 
učinkovitosti ter nadaljujejo prizadevanja 
za vzpostavitev regulativnega okvira, ki bi 
spodbudil večjo uporabo obnovljivih 
energetskih virov v vseh sektorjih, kakor 
zahteva pravni red EU o obnovljivi 
energiji;

Or. en

Predlog spremembe 68
Ulrike Lunacek, Göran Färm, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22 a. poudarja, da je več kot 25 % 
evropske biotske raznolikosti na območju 
Zahodnega Balkana in da se v številnih 
majhnih ter velikih rekah in jezerih 
(največja sta reka Morača in Skadarsko 
jezero) nahajajo mnoge redke vrste; 
poziva črnogorske oblasti, naj ponovno 
preučijo načrte o gradnji velikih 
hidroelektrarn in o osredotočanju na 
porabo energije iz teh virov; opozarja, da 
je treba oblikovati nacionalno energetsko 
strategijo, ki bo upoštevala številne 
raznolike vire energije, tudi hidroenergijo 
majhnega obsega, potrebo po spoštovanju 
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naravne dediščine v skladu z ustavo, ki 
določa, da je Črna gora ekološka država, 
in dejstvo, da sta dediščina ter turizem 
pomembna stebra črnogorskega 
gospodarstva; odločno poziva črnogorske
oblasti, naj pred sprejetjem odločitev o 
gradnji novih elektrarn v skladu z 
evropskimi in mednarodnimi standardi, 
na primer Aarhuško konvencijo in 
Konvencijo iz Espooja, dosledno 
opravljajo presoje okoljskih in družbenih 
vplivov; nadalje jih poziva, naj pri 
načrtovanju prihodnjih projektov za 
izgradnjo hidroelektrarn izvedejo 
razširjena in pregledna javna 
posvetovanja, tudi z ustreznimi 
organizacijami civilne družbe, ter objavijo 
ustrezne odločitve, strokovna mnenja in 
drugo dokumentacijo;

Or. en

Predlog spremembe 69
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. izraža pohvalo Črni gori, ker je postala 
po vsem svetu turistična destinacija z 
velikimi možnostmi za nadaljnji razvoj; 
vendar ugotavlja možno nevarnost za 
okolje, ki izhaja iz turizma, in poziva 
vlado, naj sprejme nadaljnje ukrepe za 
varstvo okolja, tudi ob obali Jadranskega 
morja;

23. izraža čestitke Črni gori, ker je postala 
svetovna turistična destinacija z velikim
potencialom za nadaljnji razvoj; vendar 
meni, da ekstenzivni turizem prinaša 
morebitna tveganja za okolje, ki izhaja iz 
turizma, in poziva vlado, naj sprejme 
nadaljnje ukrepe za varstvo okolja, zlasti 
ob obali Jadranskega morja;

Or. en

Predlog spremembe 70
Andreas Mölzer
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. izraža pohvalo Črni gori, ker se je
pridružila Svetovni trgovinski organizaciji 
na njeni ministrski konferenci 17. 
decembra 2011; meni, da bo članstvo v tej 
organizaciji zagotovilo preglednejše, bolj 
predvidljivo in privlačnejše okolje za 
trgovino in tuje naložbe;

25. je seznanjen s tem, da se je Črna gora 
pridružila Svetovni trgovinski organizaciji 
na njeni ministrski konferenci 17. 
decembra 2011; meni, da bo lahko 
članstvo v tej organizaciji prispevalo k 
preglednejšemu, bolj predvidljivemu in 
privlačnejšemu okolju za trgovino, 
predvsem za tuje naložbe;

Or. de

Predlog spremembe 71
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja zavezo tako Črne gore kot 
Srbije, da bosta postavili dvostranske 
odnose na trdnejše temelje; spodbuja 
politične in verske voditelje v obeh 
državah, naj še naprej izboljšujejo stanje 
medetničnega in medverskega dialoga, da 
bi dosegli sporazum o ureditvi položaja 
srbske pravoslavne cerkve v Črni gori;

(predlog spremembe ne zadeva slovenske 
različice)

Or. de

Predlog spremembe 72
Jelko Kacin

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja zavezo tako Črne gore kot 29. pozdravlja zavezo Črne gore in Srbije, 
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Srbije, da bosta postavili dvostranske 
odnose na trdnejše temelje; spodbuja 
politične in verske voditelje v obeh 
državah, naj še naprej izboljšujejo stanje 
medetničnega in medverskega dialoga, da 
bi dosegli sporazum o ureditvi položaja 
srbske pravoslavne cerkve v Črni gori;

da bosta postavili dvostranske odnose na 
trdnejše temelje; spodbuja politične in 
verske voditelje v obeh državah, naj še 
naprej izboljšujejo stanje medetničnega in 
medverskega dialoga, da bi dosegli 
sporazum o ureditvi položaja srbske 
pravoslavne cerkve in vseh drugih verskih 
organizacij v Črni gori z ohranitvijo 
strogo posvetnega značaja države;

Or. en

Predlog spremembe 73
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja zavezo tako Črne gore kot 
Srbije, da bosta postavili dvostranske 
odnose na trdnejše temelje; spodbuja 
politične in verske voditelje v obeh 
državah, naj še naprej izboljšujejo stanje 
medetničnega in medverskega dialoga, da 
bi dosegli sporazum o ureditvi položaja 
srbske pravoslavne cerkve v Črni gori;

29. pozdravlja zavezo tako Črne gore kot 
Srbije, da bosta postavili dvostranske 
odnose na trdnejše temelje; spodbuja 
politične in verske voditelje v obeh 
državah, naj še naprej izboljšujejo stanje 
medetničnega in medverskega dialoga, da 
bi dosegli sporazum o ureditvi položaja 
srbske pravoslavne cerkve v Črni gori;
poziva Komisijo, naj poleg pristopnih 
pogajanj spremlja odnose med črnogorsko 
in srbsko pravoslavno cerkvijo, saj bi 
izboljšanje odnosov med tema cerkvama 
in skupnostma, ki delujeta v državi, 
pozitivno vplivalo na politično vzdušje v 
Črni gori;

Or. en

Predlog spremembe 74
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
sosedski odnosi med Črno goro in Hrvaško 
dobri; pozdravlja sporazum o sodelovanju 
med črnogorskimi in hrvaškimi organi 
kazenskega pregona, ki zagotavlja okvir za 
skupne dejavnosti na različnih področjih 
policijskega dela, preprečevanja kriminala, 
nadzora mej ter za boj proti zapletenim 
oblikam regionalnega in mednarodnega 
organiziranega kriminala; poziva obe 
strani, naj nadaljujeta skupna 
prizadevanja za trajno rešitev še 
nerešenega vprašanja lastništva ozemlja 
polotoka Prevlaka;

30. z zadovoljstvom ugotavlja, da so 
sosedski odnosi med Črno goro in Hrvaško 
dobri; pozdravlja sporazum o sodelovanju 
med črnogorskimi in hrvaškimi organi 
kazenskega pregona, ki zagotavlja okvir za 
skupne dejavnosti na različnih področjih 
policijskega dela, preprečevanja kriminala, 
nadzora mej ter za boj proti zapletenim 
oblikam regionalnega in mednarodnega 
organiziranega kriminala;pozdravlja 
oblikovanje skupne hrvaško-črnogorske 
komisije ter pozdravlja odločitev obeh 
strani, da glede še nerešenega vprašanja 
lastništva ozemlja polotoka Prevlaka 
pristaneta na posredovanje 
Mednarodnega sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 75
Barry Madlener

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poziva Komisijo in Svet, naj ne 
začneta pristopnih pogajanj s Črno goro;

Or. nl


