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Τροπολογία 1
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής 
Ιουνίου 2003 και το παράρτημα αυτών με 
τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της 
Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: 
προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

Or. en

Τροπολογία 2
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2012 στα 
οποία επιβεβαιώνει την απόφασή του για 
την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
με το Μαυροβούνιο στις 29 Ιουνίου 2012,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνει το Μαυροβούνιο για την 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
(COM(2012)222 τελικό) και τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2012 στα οποία επιβεβαιώνει την 
απόφασή του για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο 
στις 29 Ιουνίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 3
Eduard Kukan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις 
συστάσεις της 4ης Συνόδου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Μαυροβουνίου για τη 
Σταθερότητα και τη Σύνδεση (SAPC) της 
3ης και 4ης Απριλίου 2012,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις 
συστάσεις της 4ης και της 5ης Συνόδου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης -
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Μαυροβουνίου για τη Σταθερότητα και τη 
Σύνδεση (SAPC) της 3ης και 4ης Απριλίου 
2012 και της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 
2012,

Or. en

Τροπολογία 4
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής 
επιτροπής του προεδρείου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 29ης 
Νοεμβρίου 2012 για την παρακολούθηση 
των εκλογών,

Or. en

Τροπολογία 5
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Μαυροβούνιο έχει σημειώσει σημαντική

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Μαυροβούνιο έχει σημειώσει ορισμένη
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πρόοδο στην πορεία του προς την ένταξη 
στην ΕΕ·

πρόοδο στην πορεία του προς την ένταξη 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοκρατική διαδικασία βάσει της 
οποίας το Μαυροβούνιο απέκτησε την 
ανεξαρτησία του υπήρξε επιτυχής και 
ειρηνική και ότι μπορεί να θεωρηθεί ως 
σωστό πρότυπο για παρόμοιες 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 7
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται ορισμένα προβλήματα στην 
ενταξιακή διαδικασία, τα οποία πρέπει να 
επιλυθούν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν 
να υφίστανται ορισμένα προβλήματα στην 
ενταξιακή διαδικασία, τα οποία πρέπει να 
επιλυθούν, και ιδίως το θέμα της 
καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς σε 
ανώτατο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 8
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Μαυροβούνιο είναι η πρώτη χώρα στην 
οποία εφαρμόζεται μια νέα 
διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, με 
μεγαλύτερη έμφαση στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, στις δικαστικές αρχές και στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Μαυροβούνιο είναι η πρώτη χώρα στην 
οποία εφαρμόζεται μια νέα 
διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, με 
μεγαλύτερη έμφαση στη δημοκρατική 
διακυβέρνηση, στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, στο κράτος δικαίου, στις 
δικαστικές αρχές και στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 9
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο 
της ενταξιακής διεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. επικροτεί την έναρξη των 
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ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
της ΕΕ και του Μαυροβουνίου στις 29 
Ιουνίου 2012 ως σημαντικό βήμα στη 
διαδικασία ένταξης της χώρας και ως 
σαφή επιβεβαίωση της δέσμευσης της ΕΕ 
για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών 
Βαλκανίων·

Or. en

Τροπολογία 11
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. επικροτεί την απόφαση του 
Συμβουλίου να ξεκινήσει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο 
στις 29 Ιουνίου 2012· υπογραμμίζει την 
πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα, όπως 
αναφέρεται στην έκθεση προόδου της 
Επιτροπής για το 2012· 

Or. en

Τροπολογία 12
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική, 
ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα· ζητεί από τις αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατάρτιση 
εκλογικών καταλόγων, την εποπτεία της 
χρηματοδότησης των προεκλογικών 

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική 
διεξαγωγή πρόωρων κοινοβουλευτικών 
εκλογών· ζητεί από τις αρχές να 
αποτρέψουν, ενόψει των μελλοντικών 
εκλογών, παρατυπίες σχετικά με την 
κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, την 
έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την 
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εκστρατειών και την εξέταση των 
καταγγελιών, προκειμένου να τονωθεί 
περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς την εκλογική διαδικασία·

εποπτεία της χρηματοδότησης των 
προεκλογικών εκστρατειών και τη χρήση 
των δημόσιων πόρων από τα πολιτικά 
κόμματα· ζητεί επιπλέον επιτακτικά την 
εξέταση των καταγγελιών και καλεί τις 
αρχές του Μαυροβουνίου να εφαρμόσουν 
χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές 
συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ODIHR), προκειμένου να τονωθεί 
περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς την εκλογική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 13
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική, 
ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα· ζητεί από τις αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατάρτιση 
εκλογικών καταλόγων, την εποπτεία της 
χρηματοδότησης των προεκλογικών 
εκστρατειών και την εξέταση των 
καταγγελιών, προκειμένου να τονωθεί 
περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς την εκλογική διαδικασία·

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική, 
ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα· σημειώνει ότι οι 
πρόσφατες τροπολογίες στην εκλογική 
νομοθεσία εξασφαλίζουν την 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
πολιτικών κομμάτων στην εκλογική 
διοίκηση και συνάδουν σε μεγάλο βαθμό 
με τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας και του ΟΑΣΕ/ODIHR· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το νομικό 
πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν 
εισάγονται διακρίσεις και ότι όλοι οι 
πολίτες της χώρας απολαμβάνουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι· ζητεί από τις αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατάρτιση 
εκλογικών καταλόγων και να 
διασφαλίσουν τη δέουσα εφαρμογή της 
νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των 
κομμάτων και τη δέουσα εξέταση των 
καταγγελιών, προκειμένου να τονωθεί 
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περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς την εκλογική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 14
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική, 
ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα· ζητεί από τις αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατάρτιση
εκλογικών καταλόγων, την εποπτεία της 
χρηματοδότησης των προεκλογικών 
εκστρατειών και την εξέταση των 
καταγγελιών, προκειμένου να τονωθεί 
περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς την εκλογική διαδικασία·

1. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική, 
ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή πρόωρων 
κοινοβουλευτικών εκλογών σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα· ζητεί από τις αρχές να 
βελτιώσουν περαιτέρω την κατάρτιση 
εκλογικών καταλόγων, τη διαφάνεια και 
την εποπτεία της χρηματοδότησης των 
προεκλογικών εκστρατειών και των 
πολιτικών κομμάτων και την εξέταση των 
καταγγελιών και παράλληλα να 
προσπαθήσουν να εξαλείψουν κάθε 
μορφής κατάχρηση, και ιδίως την 
κατάχρηση δημόσιων πόρων για 
πολιτικούς σκοπούς, προκειμένου να 
τονωθεί περισσότερο η εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς την εκλογική διαδικασία

Or. en

Τροπολογία 15
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
να παραμείνουν επικεντρωμένες στην 
ατζέντα της ένταξης της χώρας στην ΕΕ 
μετά τις εκλογές, με εποικοδομητικό 

2. εκφράζει ικανοποίηση για τον διορισμό 
της νέας κυβέρνησης και τις δηλώσεις 
του νέου πρωθυπουργού ότι θα εντείνει 
τις προσπάθειες για την ευρωατλαντική 
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διάλογο και σε στενή συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

ολοκλήρωση και θα επιδείξει ιδιαίτερη 
προσοχή στο κράτος δικαίου και στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος· ενθαρρύνει 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις να 
παραμείνουν επικεντρωμένες στην ατζέντα 
της ένταξης της χώρας στην ΕΕ, με 
εποικοδομητικό διάλογο και σε στενή 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 16
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
να παραμείνουν επικεντρωμένες στην
ατζέντα της ένταξης της χώρας στην ΕΕ 
μετά τις εκλογές, με εποικοδομητικό 
διάλογο και σε στενή συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

2. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
συγκρότηση της νέας κυβέρνησης και
ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να 
παραμείνουν επικεντρωμένες στην ατζέντα 
της ένταξης της χώρας στην ΕΕ, με 
εποικοδομητικό διάλογο και σε στενή 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 17
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
να παραμείνουν επικεντρωμένες στην 
ατζέντα της ένταξης της χώρας στην ΕΕ 
μετά τις εκλογές, με εποικοδομητικό 
διάλογο και σε στενή συνεργασία με την 

2. ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
να παραμείνουν επικεντρωμένες στην 
ατζέντα της ένταξης της χώρας στην ΕΕ 
μετά τις εκλογές, με εποικοδομητικό 
διάλογο και σε στενή συνεργασία με την 
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κοινωνία των πολιτών· κοινωνία των πολιτών· επισημαίνει την 
ευθύνη τόσο της κυβέρνησης όσο και του 
Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου για την 
έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 
στις εξελίξεις της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας· ζητεί από την κυβέρνηση 
του Μαυροβουνίου να δημοσιοποιεί τα 
έγγραφα που σχετίζονται με τις 
διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα
διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία τα κρίσιμα 
ζητήματα των κεφαλαίων 23 και 24 θα 
αντιμετωπίζονται σε πρώιμο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να 
διατίθεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος για 
τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, 
των θεσμών και ενός αξιόπιστου μητρώου 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή

3. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων με το 
Μαυροβούνιο και θεωρεί ότι το γεγονός 
αυτό αποτελεί θετική ένδειξη για άλλες 
χώρες της περιοχής· ενθαρρύνει τις αρχές 
της Podgorica να συνεχίσουν τις 
μεταρρυθμιστικές διαδικασίες· εκφράζει 
επίσης ικανοποίηση για τη νέα 
διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία τα κρίσιμα 
ζητήματα των κεφαλαίων 23 και 24 θα 
αντιμετωπίζονται σε πρώιμο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, ενισχύοντας, ως εκ 
τούτου, την εστίαση στο κράτος δικαίου 
και παρέχοντας τη δυνατότητα να 
διατίθεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος για 
τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, 
των θεσμών και ενός αξιόπιστου μητρώου 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την 
εφαρμογή·

Or. en
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Τροπολογία 19
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία τα κρίσιμα 
ζητήματα των κεφαλαίων 23 και 24 θα 
αντιμετωπίζονται σε πρώιμο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να 
διατίθεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος για 
τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, 
των θεσμών και ενός αξιόπιστου μητρώου 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή

3. εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
διαπραγματευτική προσέγγιση της ΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία τα κρίσιμα 
ζητήματα των κεφαλαίων 23 και 24 θα 
αντιμετωπίζονται σε πρώιμο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε να 
διατίθεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος για 
τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, 
των θεσμών και ενός αξιόπιστου μητρώου 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή 
θεωρεί ότι θα πρέπει το συντομότερο 
δυνατό να ανοίξουν νέα κεφάλαια 
διαπραγμάτευσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία είναι 
βιώσιμη και παράγει απτά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 20
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
βοήθεια που παρέχεται από τον 
μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) έχει αποφέρει αποτελέσματα στο 
Μαυροβούνιο· ενθαρρύνει τόσο την 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου όσο και 
την Επιτροπή να απλουστεύσουν τη 
διοικητική διαδικασία για τη 
χρηματοδότηση του ΜΠΒ προκειμένου 
να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτό 
μικρότερες και μη κεντροποιημένες 
οργανώσεις των πολιτών, 
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συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι 
δικαιούχοι·

Or. en

Τροπολογία 21
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εποπτικός 
ρόλος του Κοινοβουλίου του 
Μαυροβουνίου ενισχύεται περαιτέρω μέσω 
της θέσπισης νόμου για την 
κοινοβουλευτική έρευνα, τροπολογιών επί 
του καταστατικού του Κοινοβουλίου και 
επί του νόμου για το απόρρητο των 
δεδομένων· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω ενίσχυση της νομοθετικής 
ικανότητας του Κοινοβουλίου και των 
διαβουλεύσεων με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εποπτικός 
ρόλος του Κοινοβουλίου του 
Μαυροβουνίου ενισχύεται περαιτέρω μέσω 
της θέσπισης νόμου για την 
κοινοβουλευτική έρευνα, τροπολογιών επί 
του καταστατικού του Κοινοβουλίου και 
επί του νόμου για το απόρρητο των 
δεδομένων· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω ενίσχυση της νομοθετικής 
ικανότητας του Κοινοβουλίου και των 
διαβουλεύσεων με την κοινωνία των 
πολιτών· ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
συνεχίσει να ενισχύει τον εποπτικό του 
ρόλο, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της διαφθοράς· ζητεί την 
πιο ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου 
στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέσω 
στρατηγικών και πολιτικών συζητήσεων, 
ανάλυσης των πολιτικών και 
αναθεώρησης της νομοθεσίας σε 
διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό εποπτικό 
ρόλο επί των διαπραγματεύσεων· ζητεί 
ισχυρότερο κοινοβουλευτικό εποπτικό 
έλεγχο για την εφαρμογή της 
θεσπισθείσας νομοθεσίας και των 
εκδοθέντων ψηφισμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 22
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εποπτικός 
ρόλος του Κοινοβουλίου του 
Μαυροβουνίου ενισχύεται περαιτέρω μέσω 
της θέσπισης νόμου για την 
κοινοβουλευτική έρευνα, τροπολογιών επί 
του καταστατικού του Κοινοβουλίου και 
επί του νόμου για το απόρρητο των 
δεδομένων· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω ενίσχυση της νομοθετικής 
ικανότητας του Κοινοβουλίου και των 
διαβουλεύσεων με την κοινωνία των 
πολιτών·

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι ο εποπτικός 
ρόλος του Κοινοβουλίου του 
Μαυροβουνίου ενισχύεται περαιτέρω μέσω 
της θέσπισης νόμου για την 
κοινοβουλευτική έρευνα, τροπολογιών επί 
του καταστατικού του Κοινοβουλίου και 
επί του νόμου για το απόρρητο των 
δεδομένων καθώς και μέσω της έναρξης 
εφαρμογής του νόμου για τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· υπογραμμίζει 
ότι η διασφάλιση του ελέγχου των 
πολιτικών αρχών επί των ένοπλων 
δυνάμεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της 
δημοκρατικής μεταρρύθμισης·
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ενίσχυση της νομοθετικής ικανότητας του 
Κοινοβουλίου και των διαβουλεύσεων με 
την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 23
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου να εγκρίνει συνταγματικές 
διατάξεις που θα ενισχύσουν τη νομική 
ανεξαρτησία και τη λογοδοσία της 
δικαστικής αρχής, την ανεξαρτησία της και 
την επαγγελματική αυτονομία του 
Δικαστικού και Διωκτικού Συμβουλίου·

5. καλεί το Κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου να εγκρίνει συνταγματικές 
διατάξεις που θα ενισχύσουν τη νομική 
ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και τη 
λογοδοσία της δικαστικής αρχής, την 
ανεξαρτησία της και την επαγγελματική 
αυτονομία του Δικαστικού και Διωκτικού 
Συμβουλίου· θεωρεί ότι απαιτούνται 
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περαιτέρω προσπάθειες ώστε να 
διασφαλιστεί η αξιοκρατία στις 
προσλήψεις και τις δυνατότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης·

Or. en

Τροπολογία 24
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί το Κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου να εγκρίνει συνταγματικές 
διατάξεις που θα ενισχύσουν τη νομική 
ανεξαρτησία και τη λογοδοσία της 
δικαστικής αρχής, την ανεξαρτησία της και 
την επαγγελματική αυτονομία του 
Δικαστικού και Διωκτικού Συμβουλίου·

5. καλεί το Κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου να εγκρίνει συνταγματικές 
διατάξεις που θα ενισχύσουν τη νομική 
ανεξαρτησία και τη λογοδοσία της 
δικαστικής αρχής, την ανεξαρτησία της και 
την επαγγελματική αυτονομία του 
Δικαστικού και Διωκτικού Συμβουλίου 
καθώς και να διασφαλίσει την πολιτική 
ανεξαρτησία του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 25
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τα μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος, περιλαμβανομένης της 
μείωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν, 
αλλά εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία 
για τη διάρκεια των δικαστικών 
διαδικασιών και τις ελλιπείς υποδομές σε 

6. χαιρετίζει τα μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος, περιλαμβανομένης της 
μείωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν, 
αλλά εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία 
για τη διάρκεια των δικαστικών 
διαδικασιών, την έλλειψη εναλλακτικών 
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πολλά δικαστήρια· ζητεί από τις αρχές να 
θεσπίσουν σαφή κριτήρια για την 
υποστήριξη και την επαγγελματική 
αξιολόγηση των δικαστών και των 
εισαγγελέων·

αντί της κράτησης για παιδιά που 
έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο και 
τις ελλιπείς υποδομές σε πολλά 
δικαστήρια· ζητεί από τις αρχές να 
θεσπίσουν σαφή κριτήρια για την 
υποστήριξη και την επαγγελματική 
αξιολόγηση των δικαστών και των 
εισαγγελέων και να προωθήσουν μέτρα 
για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με τον 
νόμο·

Or. en

Τροπολογία 26
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει τα μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος, περιλαμβανομένης της 
μείωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν, 
αλλά εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία 
για τη διάρκεια των δικαστικών 
διαδικασιών και τις ελλιπείς υποδομές σε 
πολλά δικαστήρια· ζητεί από τις αρχές να 
θεσπίσουν σαφή κριτήρια για την 
υποστήριξη και την επαγγελματική 
αξιολόγηση των δικαστών και των 
εισαγγελέων·

6. χαιρετίζει τα μέτρα για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος, περιλαμβανομένης της 
μείωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν, 
αλλά εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία 
για τη διάρκεια των δικαστικών 
διαδικασιών και τις ελλιπείς υποδομές σε 
πολλά δικαστήρια· ζητεί από τις αρχές να 
θεσπίσουν σαφή κριτήρια για την 
υποστήριξη και την επαγγελματική 
αξιολόγηση των δικαστών και των 
εισαγγελέων· εξακολουθεί να εκφράζει 
ανησυχία για την ποιότητα των 
στατιστικών και ζητεί περισσότερη 
διαφάνεια όσον αφορά τις δικαστικές 
αποφάσεις και βελτιωμένη συνεργασία 
μεταξύ των δικαστικών αρχών και της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 27
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για 
την έλλειψη εναλλακτικών επιλογών αντί 
της κράτησης για τα παιδιά· ζητεί από τις 
αρχές να προωθήσουν μέτρα για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με 
παιδιά που έρχονται σε επαφή με το 
δικαστικό σύστημα ως ύποπτοι, 
εναγόμενοι, παραβάτες, θύματα ή 
μάρτυρες εγκλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 28
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη 
δημιουργία επαγγελματικής, 
αποτελεσματικής, αξιοκρατικής και 
αμερόληπτης διοίκησης· χαιρετίζει τη 
διεξοδική μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό·

7. ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη 
δημιουργία επαγγελματικής, 
αποτελεσματικής, αξιοκρατικής και 
αμερόληπτης διοίκησης· τονίζει ότι αυτό 
θα πρέπει να γίνει με οικονομικά βιώσιμο 
τρόπο και με τη χρήση κατάλληλων 
μηχανισμών ελέγχου· χαιρετίζει τη 
διεξοδική μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό·

Or. en
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Τροπολογία 29
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη 
δημιουργία επαγγελματικής, 
αποτελεσματικής, αξιοκρατικής και 
αμερόληπτης διοίκησης· χαιρετίζει τη 
διεξοδική μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό·

7. ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη 
δημιουργία επαγγελματικής, 
αποτελεσματικής, αξιοκρατικής και 
αμερόληπτης διοίκησης, η οποία στην 
πράξη θα πρέπει να αποτελεί μια 
υπηρεσία για τους πολίτες· χαιρετίζει τη 
διεξοδική μεταρρύθμιση του δημόσιου 
τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό και ζητεί την υλοποίησή 
της·

Or. en

Τροπολογία 30
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των 
αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την 
κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη 
συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες 
εργασίας που ασχολούνται με τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η 
διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· 
θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι ΜΚΟ 
είναι ισότιμα μέλη των ομάδων εργασίας· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την 
υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με 
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση·

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των 
αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την 
κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη 
συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες 
εργασίας που ασχολούνται με τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η 
διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· 
θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι ΜΚΟ 
είναι ισότιμα μέλη των ομάδων εργασίας· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την 
υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με 
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση· ενθαρρύνει το 
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Μαυροβούνιο να εξετάσει το ενδεχόμενο 
σύστασης μιας «Εθνικής Επιτροπής», η 
οποία θα απαρτίζεται από βουλευτές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
και η οποία θα λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό φόρουμ κατά τη διάρκεια 
της διαπραγματευτικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 31
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των 
αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την 
κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη 
συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες 
εργασίας που ασχολούνται με τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η 
διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· 
θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι ΜΚΟ 
είναι ισότιμα μέλη των ομάδων εργασίας· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την 
υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με 
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση·

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των 
αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την 
κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη 
συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες 
εργασίας που ασχολούνται με τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η 
διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· 
θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι ΜΚΟ 
είναι ισότιμα μέλη των ομάδων εργασίας· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την 
υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με 
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση· υπογραμμίζει την ευθύνη 
τόσο της κυβέρνησης όσο και του 
Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου για την 
έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και της 
κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις 
εξελίξεις της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας·

Or. en
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Τροπολογία 32
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των 
αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την 
κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη 
συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες 
εργασίας που ασχολούνται με τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η 
διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· 
θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι ΜΚΟ 
είναι ισότιμα μέλη των ομάδων εργασίας· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την 
υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με 
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση·

8. ζητεί την ισχυρότερη σύνδεση των 
αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικών με την 
κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη 
συμπερίληψη των ΜΚΟ στις ομάδες 
εργασίας που ασχολούνται με τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η 
διαφάνεια στην ενταξιακή διαδικασία· 
θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι ΜΚΟ 
αντιμετωπίζονται de facto ως ισότιμα 
μέλη των ομάδων εργασίας και, ως εκ 
τούτου, διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις 
σχετικές συναντήσεις και τα σχετικά 
έγγραφα· εκφράζει ικανοποίηση για τη νέα 
πλατφόρμα της κυβέρνησης για την 
υποβολή ηλεκτρονικών καταγγελιών, με 
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής 
δημοκρατίας στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικών και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 33
Göran Färm

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα 
ενεργών και ανεξάρτητων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών για τη 
δημοκρατία· αναγνωρίζει το σημαντικό 
έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των γυναικείων οργανώσεων 
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όσον αφορά την προαγωγή των 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ, τη βία κατά 
των γυναικών, την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική 
και τις προσπάθειες για οικοδόμηση 
ειρήνης, καθώς και τον ρόλο της 
κοινωνίας των πολιτών ως φορέα 
ελέγχου· τονίζει τη σπουδαιότητα του 
διαλόγου με τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τονίζει την 
κρίσιμη συμβολή των παραγόντων της 
κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της 
περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά 
και πολιτικά θέματα· επικροτεί τη 
βελτιωμένη συνεργασία της κυβέρνησης 
με τις ΜΚΟ· ζητεί, ωστόσο, τη διεξαγωγή 
ευρύτερων διαβουλεύσεων με τις 
παραπάνω στο πλαίσιο της χάραξης 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμόρφωσης πολιτικών και νομοθεσίας 
και της παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 34
Göran Färm

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπογραμμίζει ότι το Μαυροβούνιο έχει 
επικυρώσει τις 8 βασικές συμβάσεις για 
τα εργατικά δικαιώματα της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και τον 
αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη· υπογραμμίζει ότι, αν και στον 
εργατικό κώδικα προβλέπονται βασικά 
εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, 
εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί· 
ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να ενισχύσει 
περαιτέρω τα εργατικά και 
συνδικαλιστικά δικαιώματα· τονίζει τον 
σημαντικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου 
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και ενθαρρύνει την κυβέρνηση του 
Μαυροβουνίου να εντατικοποιήσει τις 
επιδιώξεις για την περαιτέρω ενίσχυση 
του Κοινωνικού Συμβουλίου· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
αποτελεσματικότητα του Κοινωνικού 
Συμβουλίου· ενθαρρύνει τις αρχές του 
Μαυροβουνίου να τροποποιήσουν το 
εργατικό δίκαιο ώστε να το εναρμονιστεί 
με το κεκτημένο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Göran Färm

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας 
παραμένουν χαμηλές και η ανεργία 
συνεχίζει να αυξάνεται αγγίζοντας το 
20%· εκφράζει ικανοποίηση για την 
εθνική στρατηγική για την απασχόληση 
και την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων για 
την περίοδο 2012-2015· ενθαρρύνει τις 
αρχές του Μαυροβουνίου να εφαρμόσουν 
τάχιστα τη στρατηγική, να ενισχύσουν 
την ικανότητα της Κρατικής Υπηρεσίας 
Απασχόλησης και να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 
μειωμένης δραστηριότητας και των 
χαμηλών ποσοστών απασχόλησης και 
των αναντιστοιχιών μεταξύ των 
διαθέσιμων δεξιοτήτων και των αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 36
Μαρία-Ελένη Κοππά
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί τις αρχές να εφαρμόσει 
μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει επίσης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και να 
εφαρμοστούν οι συστάσεις της GRECO 
(ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς) 
ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια των 
προεκλογικών εκστρατειών·

Or. en

Τροπολογία 37
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζεται συχνά με υπερβολική 
ανοχή· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει 
μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
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να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές των εποπτικών 
θεσμικών οργάνων και η συνεργασία 
μεταξύ των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 38
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

9. σημειώνει ότι η διαφθορά παραμένει 
κοινό φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 39
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών· ζητεί 
επίμονα απτά αποτελέσματα κατά τη 
διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς 
υψηλού επιπέδου, όπως η δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν με αθέμιτα μέσα· ζητεί στο 
πλαίσιο αυτό να διενεργηθεί εκτενής 
έρευνα όσον αφορά υποθέσεις 
ιδιωτικοποιήσεων που οδήγησαν τις 
εταιρείες σε εκκαθάριση ή σε εξαιρετικά 
χαμηλές επιδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 40
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9



PE501.978v01-00 26/57 AM\921770EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 
ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
ικανότητας των εποπτικών θεσμικών 
οργάνων, ιδίως της Εθνικής Εκλογικής 
Επιτροπής, του Κρατικού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και της Επιτροπής για την 
Πρόληψη Συγκρούσεων Συμφερόντων· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 41
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου για 
τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων, με τρόπο συνεπή, προκειμένου 
να καταρτιστεί μητρώο αποτελεσμάτων, 

9. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός 
ότι η διαφθορά παραμένει κοινό 
φαινόμενο· καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει μέτρα κατά της διαφθοράς και 
μέτρα σχετικά με τη σύγκρουση 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του 
νέου νόμου για τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων, με τρόπο συνεπή, 
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ιδίως σε σχέση με τις έρευνες και τις 
καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού 
επιπέδου, να ενισχυθούν περαιτέρω τα 
εργαλεία πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο 
αποτελεσμάτων, ιδίως σε σχέση με τις 
έρευνες και τις καταδίκες σε υποθέσεις 
διαφθοράς υψηλού επιπέδου, να 
ενισχυθούν περαιτέρω τα εργαλεία 
πρόληψης και οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και 
να προστατεύονται οι πολίτες που 
καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς· 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι 
σχετικές διοικητικές δομές και η 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 42
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το 
νομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες των 
φορέων επιβολής του νόμου όσον αφορά 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος· ζητεί τη διεύρυνση της 
συνεργασίας σε κρατικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει τα μέτρα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
ανθρώπινης εμπορίας αλλά ζητεί τη 
διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και 
διώξεων·

10. καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το 
νομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες των 
φορέων επιβολής του νόμου όσον αφορά 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος· ζητεί τη διεύρυνση της 
συνεργασίας σε κρατικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει τα μέτρα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
ανθρώπινης εμπορίας αλλά ζητεί τη 
διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και 
διώξεων καθώς και την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των αρχών επιβολής του 
νόμου και των δικαστικών αρχών που 
ασχολούνται με υποθέσεις ανθρώπινης 
εμπορίας και τη βελτίωση των 
διαδικασιών εντοπισμού και προστασίας 
των θυμάτων, ιδίως των ανηλίκων και 
των γυναικών·

Or. en
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Τροπολογία 43
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το 
νομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες των 
φορέων επιβολής του νόμου όσον αφορά 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος· ζητεί τη διεύρυνση της 
συνεργασίας σε κρατικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει τα μέτρα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
ανθρώπινης εμπορίας αλλά ζητεί τη 
διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και 
διώξεων·

10. καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει το 
νομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες των 
φορέων επιβολής του νόμου όσον αφορά 
την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος· ζητεί τη διεύρυνση της 
συνεργασίας σε κρατικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο, ιδίως στον τομέα των 
οικονομικών ερευνών· χαιρετίζει τα μέτρα 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της ανθρώπινης εμπορίας αλλά ζητεί τη 
διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών και 
διώξεων·

Or. en

Τροπολογία 44
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την κυβέρνηση και το 
Κοινοβούλιο να καταρτίσουν και να 
θεσπίσουν έναν νέο νόμο για τη 
χρηματοδότηση της προεκλογικής 
εκστρατείας για τον Πρόεδρο του 
Μαυροβουνίου σύμφωνα με τον νέο νόμο 
για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων και τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές άλλων χωρών πριν από τις 
προεδρικές εκλογές του 2013 ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις 
κρατικών πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 45
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες 
ώστε να διερευνηθούν διεξοδικά και να 
διωχθούν όλα τα περιστατικά άσκησης 
βίας και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία, την 
ικανότητα αυτοσυντήρησης, την 
ικανότητα παρακολούθησης και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 46
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
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όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα· εκφράζει 
έντονη ανησυχία για τις δυσανάλογες 
απειλητικές δηλώσεις στις οποίες 
προέβησαν υψηλού επιπέδου 
αξιωματούχοι σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τον ρόλο των μέσων 
ενημέρωσης και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει επίσης 
έντονη ανησυχία για τις μηνύσεις που 
υπεβλήθησαν προσφάτως κατά των 
εφημερίδων Vijesti και Dan επειδή 
κάλυψαν δημοσιογραφικά την 
ιδιωτικοποίηση της Telekom· 
καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια 
οικονομικής αποδυνάμωσης των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 47
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· παροτρύνει τις 
αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν και να 
προάγουν τον πλουραλισμό και την 
ελευθερία της έκφρασης στα μέσα 
ενημέρωσης με την ύπαρξη μέσων 
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ενημέρωσης απαλλαγμένων από πολιτικές 
ή άλλου είδους παρεμβάσεις και καλεί τις 
αρχές να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία 
και τη λειτουργία των ρυθμιστικών 
φορέων με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 48
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· υπογραμμίζει 
ότι η διαφύλαξη της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης αποτελεί βασική αρχή 
της ΕΕ και μία από τις κυριότερες 
προτεραιότητες για το Μαυροβούνιο ως 
υποψήφια προς ένταξη χώρα  χαιρετίζει 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση 
με την αποποινικοποίηση της 
συκοφαντικής δυσφήμισης· θεωρεί ότι 
είναι σημαντικό να διερευνηθούν 
διεξοδικά και να διωχθούν όλες οι απειλές 
και οι επιθέσεις εις βάρος δημοσιογράφων 
και οι απειλές για την ελευθερία του 
τύπου· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν 
την ανεξαρτησία και τη λειτουργία των 
ρυθμιστικών φορέων με βάση τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 49
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11



PE501.978v01-00 32/57 AM\921770EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· χαιρετίζει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με 
την αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

11. διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
διαφοροποιούνται και ότι είναι χωρισμένα 
βάσει πολιτικών γραμμών· υπενθυμίζει τη 
σημασία της προώθησης υπεύθυνων 
μέσων ενημέρωσης που δεν 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά με 
σκοπό τη διάδοση της ρητορικής του 
μίσους· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε σχέση με την 
αποποινικοποίηση της συκοφαντικής 
δυσφήμισης· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 
διερευνηθούν διεξοδικά και να διωχθούν 
όλες οι απειλές και οι επιθέσεις εις βάρος 
δημοσιογράφων και οι απειλές για την 
ελευθερία του τύπου· καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων με 
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 50
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 
γεγονός ότι οι αστυνομικές έρευνες για 
μια σειρά βίαιων επιθέσεων κατά 
εκπροσώπων και εγκαταστάσεων 
διαφόρων μέσων ενημέρωσης του 
Μαυροβουνίου δεν έχουν καταλήξει σε 
πόρισμα· υπενθυμίζει την επιτακτική 
ανάγκη για αποτελεσματική διερεύνηση 
και δίωξη στις υποθέσεις Dusko 
Jovanovic και Olivera Lakic καθώς και 
στην υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτων 
ιδιοκτησίας της καθημερινής εφημερίδας 
Vijesti· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 
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σημαντικά η εν λόγω κατάσταση, μεταξύ 
άλλων για να απονεμηθεί δικαιοσύνη στα 
θύματα και τις οικογένειές τους·

Or. en

Τροπολογία 51
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια των θεσμικών 
οργάνων του Μαυροβουνίου και κυρίως 
να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να φέρουν στο φως υποθέσεις 
διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος 
μέσω της κατάλληλης εφαρμογής του 
νέου νόμου περί ελεύθερης πρόσβασης 
στις πληροφορίες, σύμφωνα με τα 
πρότυπα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 52
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
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ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

ατόμων αυτών, την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές και την προστασία της 
πολιτιστικής τους κληρονομιάς και 
ταυτότητας· καταδικάζει τις σωματικές 
και λεκτικές επιθέσεις εναντίον μελών της 
κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·
υπογραμμίζει την ευθύνη που φέρουν η 
κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα 
για τη δημιουργία ενός κλίματος ανοχής 
και ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 53
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων και των 
ατόμων με αναπηρία· καλεί τις αρχές να 
λάβουν πρόσθετα μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά· 
καταδικάζει τις σωματικές και λεκτικές 
επιθέσεις εναντίον μελών της κοινότητας 
ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, 
αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικοί), και ζητεί 
από τις αρχές να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των 
επιθέσεων αυτών· επικροτεί τη 



AM\921770EL.doc 35/57 PE501.978v01-00

EL

δημιουργία ενός κέντρου για τους ΛΟΑΔ 
και προτρέπει τις αρχές να διασφαλίσουν 
τη χρηματοδότησή του· ζητεί από την 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να 
στηρίξει δημοσίως την πρόθεση για τη 
διοργάνωση πορείας Υπερηφάνειας στην 
Podgorica το 2013 και να μεριμνήσει για 
την ασφάλεια των συμμετεχόντων της·

Or. en

Τροπολογία 54
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων, αλλά 
αναγνωρίζει ότι η ένταξη των Ρομά, των 
Ασκάλι και των Αιγυπτίων πρέπει να 
βελτιωθεί, ιδίως μέσω της εφαρμογής 
των σχετικών εγγράφων πολιτικής· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 55
Göran Färm
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών· 
ενθαρρύνει το Μαυροβούνιο να καταβάλει 
περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης σχετικά με κάθε 
μορφή διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 56
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών, την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, 
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, 
στέγασης και απασχόλησης και την 
εξασφάλιση της κατάλληλης συμμετοχής 
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ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

τους στις δημόσιες παροχές, μεριμνώντας 
ιδίως για τους Ρομά, τους Ασκάλι και 
τους Αιγυπτίους· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 57
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων· καλεί 
τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές· καταδικάζει τις 
σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εναντίον 
μελών της κοινότητας ΛΟΑΔ (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και 
διεμφυλικοί), και ζητεί από τις αρχές να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την πρόληψη των επιθέσεων αυτών·

12. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και 
την ενσωμάτωση των μειονοτήτων και των 
ατόμων με αναπηρία· καλεί τις αρχές να 
λάβουν πρόσθετα μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
ατόμων αυτών και την εξασφάλιση της 
κατάλληλης συμμετοχής τους στις 
δημόσιες παροχές, συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά· 
καταδικάζει τις σωματικές και λεκτικές 
επιθέσεις εναντίον μελών της κοινότητας 
ΛΟΑΔ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, 
αμφιφυλόφιλοι και διεμφυλικοί), και ζητεί 
από τις αρχές να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των 
επιθέσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 58
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επικροτεί τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων βάσει γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας του 
φύλου, συμπεριλαμβανομένης της 
διοργάνωσης της διεθνούς διάσκεψης 
«Μαζί κατά των διακρίσεων» τον Μάρτιο 
του 2013, στην οποία συγκεντρώθηκαν 
υψηλού επιπέδου κυβερνητικοί φορείς 
της περιοχής για να συζητήσουν την 
κοινωνική και νομική κατάσταση των 
ΛΟΑΔ· ζητεί από την κυβέρνηση να 
συνεργαστεί με τις ΜΚΟ για την πρόληψη 
περαιτέρω επιθέσεων και διακρίσεων· 
προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία 
στον τομέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 59
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 

13. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες 
συμβάλλουν σημαντικά στην αλλαγή της 
κοινωνίας του Μαυροβουνίου και 
εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά 
τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων· τονίζει το πρόβλημα
ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, στα
υπουργεία, σε υψηλές κυβερνητικές 
θέσεις, σε θέσεις λήψης αποφάσεων στη 
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δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες· δημόσια και τοπική διοίκηση και στην 
αγορά εργασίας και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων, να θεσπίσουν την αρχή της 
ισότητας των αμοιβών και να 
εφαρμόσουν τον νόμο για την προστασία 
από την ενδοοικογενειακή βία· εκφράζει 
ανησυχία για την παιδική φτώχια και για 
το γεγονός ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα 
παιδιά ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές 
περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 60
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο και στην αγορά εργασίας, 
και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι συχνά παραμελούνται τα εργασιακά 
τους δικαιώματα· επικροτεί την εισαγωγή 
ποσοστώσεων στον εκλογικό νόμο του 
Μαυροβουνίου και εκφράζει ικανοποίηση 
για το γεγονός ότι οι νέες διατάξεις που 
προβλέπουν ότι το 30% των υποψηφίων 
στους εκλογικούς καταλόγους πρέπει να 
είναι γυναίκες εφαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά στις εκλογές που διεξήχθησαν σε 
δυο δήμους τον Απρίλιο του 2012 και ότι, 
κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών 
εκλογών του Οκτωβρίου του 2012, τρεις 
από τους καταλόγους που καταρτίστηκαν 
συμμορφώνονταν με την εν λόγω νομική 
απαίτηση ενώ σε έναν εξ αυτών 
επικεφαλής ήταν γυναίκα· ενθαρρύνει τις 
αρχές να θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την 
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ισότητα των φύλων και να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας· εκφράζει 
ανησυχία για την παιδική φτώχια και για 
το γεγονός ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα 
παιδιά ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές 
περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 61
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι σε γενικές γραμμές έχει σημειωθεί 
ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά τη 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
και την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών·
επισημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν 
να υποεκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο, 
και ότι συχνά παραμελούνται τα εργασιακά 
τους δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
ενισχύσουν τους κυβερνητικούς και 
λοιπούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
ισότητα των φύλων με επαρκείς 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους 
καθώς και να θέσουν σε ισχύ νομοθεσία 
για την ισότητα των φύλων· ενθαρρύνει 
τις αρχές να θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για 
την ισότητα των φύλων· εκφράζει 
ανησυχία για την παιδική φτώχια και για 
το γεγονός ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα 
παιδιά ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές 
περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 62
Lívia Járóka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων με ιδιαίτερη έμφαση στη 
στρατηγική που υιοθετήθηκε προσφάτως 
σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για 
την προστασία από την ενδοοικογενειακή 
βία· εκφράζει ανησυχία για την παιδική 
φτώχια και για το γεγονός ότι σχεδόν τρία 
στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·
ζητεί από τις αρχές του Μαυροβουνίου να 
ενισχύσουν την ικανότητα του 
Διαμεσολαβητή όσον αφορά τα 
δικαιώματα των παιδιών καθώς και 
αυτήν του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 63
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
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των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

των φύλων· υπογραμμίζει ότι η 
ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών 
εξακολουθεί να αποτελεί συχνό κοινωνικό 
φαινόμενο και ενθαρρύνει τις αρχές να 
δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και 
στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με το εν λόγω θέμα· προτρέπει τις 
αρχές να προβληματιστούν για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 64
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες·

13. επισημαίνει ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο, και ότι συχνά 
παραμελούνται τα εργασιακά τους 
δικαιώματα· ενθαρρύνει τις αρχές να 
θέσουν σε ισχύ νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων· εκφράζει ανησυχία για την 
παιδική φτώχια και για το γεγονός ότι 
σχεδόν τρία στα τέσσερα παιδιά ζουν σε 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και 
δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες· 
ζητεί τη βελτίωση των υπηρεσιών για τα 
παιδιά και τις οικογένειες που διατρέχουν 
κίνδυνο και την εισαγωγή 
μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των
τομέων κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως με 
σκοπό να αποτρέπεται η τοποθέτηση 
παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών σε 
ιδρύματα·

Or. en
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Τροπολογία 65
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί τη βελτίωση των υπηρεσιών 
για τα παιδιά και τις οικογένειες που 
διατρέχουν κίνδυνο και την εισαγωγή 
μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των 
τομέων κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως με 
σκοπό να αποτρέπεται η τοποθέτηση 
παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών σε 
ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 66
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ενθαρρύνει τις αρχές του 
Μαυροβουνίου να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των υπερασπιστών των 
γυναικείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(WHRD)· εκφράζει ανησυχία για το 
γεγονός ότι η ρητορική του μίσους, οι 
απειλές, οι σωματικές επιθέσεις, κυρίως 
σε ακτιβιστές που προασπίζονται τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔ και ακτιβιστές 
που επισημαίνουν τη σπουδαιότητα της 
αντιμετώπισης του παρελθόντος, 
εξακολουθούν να υπάρχουν εν έτει 2012·

Or. en
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Τροπολογία 67
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την κυβέρνηση να 
βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα του 
Διαμεσολαβητή ενισχύοντας την εξουσία 
του να αναλαμβάνει δράση σε 
περιπτώσεις κακομεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 68
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
συστήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή από 
επαγγελματίες για την πρόληψη 
συγκρούσεων συμφερόντων και να 
διασφαλίσει ότι τα μέλη που θα την 
απαρτίζουν δεν εμπλέκονται σε υποθέσεις 
σχετικές με συγκρούσεις συμφερόντων, 
οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά· 

Or. en

Τροπολογία 69
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις με 
στόχο τη σταθερή, μόνιμη και ασφαλή 
εργασία για τους πολίτες του 
Μαυροβουνίου·

Or. el

Τροπολογία 70
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για το 
γεγονός ότι πρωτοστατεί στον τομέα των 
δομικών μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά 
Βαλκάνια καθώς και για τη διατήρηση 
μακροοικονομικής και δημοσιονομικής 
σταθερότητας, παρά την οικονομική 
κρίση· σημειώνει, ωστόσο, τη συνεχή και 
ταχεία αύξηση του δημόσιου χρέους και
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
τη βελτίωση της ικανότητας συλλογής 
φόρων, τον εξορθολογισμό των δαπανών
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή να 
συνδράμει το Μαυροβούνιο στην 
κατάρτιση μιας ατζέντας για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en
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Τροπολογία 71
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη της 
δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 72
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας, την αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης ανεργίας, την προώθηση 
της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 73
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας·

14. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για τη 
διατήρηση μακροοικονομικής και 
δημοσιονομικής σταθερότητας· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να συνεχίσει να 
πραγματοποιεί δομικές μεταρρυθμίσεις για 
την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας ώστε να μετατραπεί 
σε μια πλήρως λειτουργική οικονομία της 
αγοράς· 

Or. en

Τροπολογία 74
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει με ανησυχία ότι, ως 
επακόλουθο της οικονομικής κρίσης, η 
ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται και η 
κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει 
επιδεινωθεί· υπογραμμίζει τη σημασία 
της αναγνώρισης όλων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και του 
αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου· 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ερευνήσει διεξοδικά την κατάσταση όσον 
αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα 
τόσο από νομοθετική όσο και από 
πρακτική άποψη και να εμπλέξει τους 
κοινωνικούς εταίρους στη διαδικασία 
αναλυτικής αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο κεφάλαιο 19 με τίτλο «Κοινωνική 
πολιτική και απασχόληση»·
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Or. en

Τροπολογία 75
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ενθαρρύνει τις αρχές της Podgorica 
να εφαρμόσουν τη στρατηγική για τη 
δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων που 
υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2012 και η 
οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας του 
Μαυροβουνίου μέσω της ενίσχυσης των 
ΜΜΕ και της αύξησης των εξαγωγικών 
δυνατοτήτων και των ευκαιριών 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 76
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει ανησυχία για το μέγεθος της 
άτυπης οικονομίας, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί για να προσελκύσει η χώρα 
επενδύσεις και να στηρίξει τις 
επιχειρήσεις·

15. εκφράζει ανησυχία για το μέγεθος της 
άτυπης οικονομίας, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί για να προσελκύσει η χώρα 
επενδύσεις, να στηρίξει τις επιχειρήσεις 
και να παράσχει αποτελεσματική 
προστασία στους εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 77
Νικόλαος Χουντής
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την κυβέρνηση του 
Μαυροβουνίου και τους αρμόδιους 
φορείς να ελέγξουν αντικειμενικά κατά 
πόσο οι άμεσες ξένες επενδύσεις που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα 
τηρούν τους κανόνες της νομιμότητας και 
κυρίως αν είναι επωφελείς για τον λαό 
του Μαυροβουνίου. Παράλληλα, τονίζει 
την ανάγκη να ξεκινήσουν προγράμματα 
δημοσίων επενδύσεων ιδίως στον τομέα 
του τουρισμού όπου υπάρχουν μεγάλες 
δυνατότητες έτσι ώστε η χώρα να 
μπορέσει να αυξήσει τα περιθώρια 
οικονομικής ανάπτυξης·

Or. el

Τροπολογία 78
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τις 
θεσμικές και διοικητικές ικανότητες των 
κρατικών φορέων που ασχολούνται με 
βασικούς τομείς του κεκτημένου και να 
ενισχύσει τη διοργανική συνεργασία και το 
συντονισμό μεταξύ τους·

16. καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τις 
θεσμικές και διοικητικές ικανότητες των 
κρατικών φορέων που ασχολούνται με 
βασικούς τομείς του κεκτημένου και να 
ενισχύσει τη διοργανική συνεργασία και το 
συντονισμό μεταξύ τους, ιδίως με στόχο 
την επίσπευση των προετοιμασιών για 
αποκεντρωμένη διαχείριση των 
συνιστωσών του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 79
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τις 
θεσμικές και διοικητικές ικανότητες των 
κρατικών φορέων που ασχολούνται με 
βασικούς τομείς του κεκτημένου και να 
ενισχύσει τη διοργανική συνεργασία και το 
συντονισμό μεταξύ τους·

16. καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τις 
θεσμικές και διοικητικές ικανότητες των 
κρατικών φορέων που ασχολούνται με 
βασικούς τομείς του κεκτημένου και να 
ενισχύσει τη διοργανική συνεργασία και το 
συντονισμό μεταξύ τους· ζητεί περαιτέρω 
βελτιώσεις για τη δημιουργία 
επαγγελματικής, αποτελεσματικής, 
αξιοκρατικής και αμερόληπτης δημόσιας 
διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 80
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. προτρέπει την κυβέρνηση να προβεί 
σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη 
μείωση της ανεργίας που φέτος 
παρουσίασε αύξηση σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης 
της χώρας και να δημιουργήσει ένα 
δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τους 
φτωχούς και πιο αδύναμους πολίτες·

Or. el

Τροπολογία 81
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, εναρμονίζοντας τις
ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης με την 
προστασία του περιβάλλοντος· εκφράζει 
ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στον τομέα των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας· ζητεί τη λήψη 
περαιτέρω μέτρων για την αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, εναρμονίζοντας τις 
ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης με την 
προστασία του περιβάλλοντος· εκφράζει 
ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στον τομέα των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας· ζητεί τη λήψη 
περαιτέρω μέτρων για την αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού· ζητεί 
από τις αρχές του Μαυροβουνίου να 
ενισχύσουν τη διαφάνεια και να 
δημοσιεύουν όλα τα έγγραφα σχετικά με 
την κατασκευή νέων πηγών ενέργειας και 
να διασφαλίσουν την επαρκή συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, την κατάρτιση μιας 
κατάλληλης και στρατηγικής εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
την τήρηση των διεθνών προτύπων και 
αρχών βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει 
το γεγονός ότι το Μαυροβούνιο αποτελεί 
οικολογικό κράτος βάσει του 
συντάγματός του·

Or. en

Τροπολογία 82
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από τις αρχές του 
Μαυροβουνίου να διατηρήσουν την 
ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης 
και περιβαλλοντικής προστασίας· ζητεί 
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από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
ιδιωτικοποίηση της εθνικής επιχείρησης 
ηλεκτρισμού διεξάγεται με διαφάνεια και 
ότι πραγματοποιούνται οι συμφωνηθείσες 
επενδύσεις· υπενθυμίζει επίσης την 
ανάγκη εναρμόνισης της ανάπτυξης του 
τουρισμού με την περιβαλλοντική 
προστασία· ζητεί την ανάπτυξη 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τον 
παράκτιο τουρισμό και τη δημιουργία 
ισχυρών μηχανισμών για την πρόληψη 
της καταστροφής του περιβάλλοντος και 
της διαφθοράς όσον αφορά τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τις 
κατασκευές·

Or. en

Τροπολογία 83
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ενθαρρύνει την καταβολή περαιτέρω 
προσπαθειών σε τομείς όπως η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, η 
ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, το 
εταιρικό δίκαιο, η επισιτιστική ασφάλεια, 
η κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική 
πολιτική, η φορολογία, οι επιχειρήσεις και 
η βιομηχανική πολιτική και οι 
χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές 
διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 84
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
δρομολογήσουν τη δημιουργία ενός 
γενικής εφαρμογής μηχανισμού 
διαιτησίας, σύμφωνα με τις Συνθήκες της 
ΕΕ, ο οποίος θα αποβλέπει στην επίλυση 
διμερών ζητημάτων μεταξύ υποψηφίων 
προς ένταξη χωρών και κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 85
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

19. υπογραμμίζει τη σημασία των καλών 
σχέσεων γειτονίας και χαιρετίζει τον 
εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου 
στην περιφερειακή συνεργασία· εκφράζει, 
ωστόσο, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το 
ζήτημα της οροθέτησης των συνόρων με 
σχεδόν όλες τις γειτονικές χώρες 
εξακολουθεί να εκκρεμεί· τονίζει ότι τα 
διμερή ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν 
πριν την ένταξη·

Or. en
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Τροπολογία 86
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία, και ιδίως την ενεργή του 
συμμετοχή σε σειρά περιφερειακών 
πρωτοβουλιών στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη· εκφράζει, ωστόσο, δυσαρέσκεια 
για το γεγονός ότι το ζήτημα της 
οροθέτησης των συνόρων με τις γειτονικές 
χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· τονίζει ότι 
τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 87
Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
ζητεί τη διευθέτηση όλων των 
εναπομεινάντων ανοιχτών ζητημάτων 
στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας 
και τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει 
να διευθετηθούν πριν την ένταξη·

Or. en
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Τροπολογία 88
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· συγχαίρει το Μαυροβούνιο 
για τη διατήρηση καλών διμερών
σχέσεων με όλες τις γειτονικές χώρες· 
εκφράζει, ωστόσο, δυσαρέσκεια για το 
γεγονός ότι το ζήτημα της οροθέτησης των 
συνόρων με τις γειτονικές χώρες 
εξακολουθεί να εκκρεμεί· τονίζει ότι τα 
διμερή ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν 
πριν την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 89
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των συνόρων με τις 
γειτονικές χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· 
τονίζει ότι τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

19. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο 
του Μαυροβουνίου στην περιφερειακή 
συνεργασία· εκφράζει, ωστόσο, 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το ζήτημα 
της οροθέτησης των χερσαίων ή/και 
θαλάσσιων συνόρων με τις γειτονικές 
χώρες εξακολουθεί να εκκρεμεί· τονίζει ότι 
τα διμερή ζητήματα πρέπει να 
διευθετηθούν πριν την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 90
Kristian Vigenin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επικροτεί τη συνεχή συνεργασία του 
Μαυροβουνίου στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της δήλωσης του Σαράγεβο 
όσον αφορά το θέμα των προσφύγων και 
των εκτοπισθέντων, και ιδίως το 
συμφωνηθέν περιφερειακό πρόγραμμα 
στέγασης που έλαβε τη στήριξη της 
διεθνούς διάσκεψης χορηγών τον Απρίλιο 
του 2012 στο Σαράγεβο· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για βιώσιμες προσπάθειες με 
στόχο την επίλυση των θεμάτων που 
εκκρεμούν στο πλαίσιο της εν λόγω 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 91
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός 
ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το 
Μαυροβούνιο και η Σερβία υπέγραψαν 
υπουργική δήλωση και συμφωνία για το 
περιφερειακό πρόγραμμα στέγασης 
καθώς και για τη δέσμευση 
χρηματοδότησης του εν λόγω 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 92
Μαρία-Ελένη Κοππά
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει ικανοποίηση για την 
επικύρωση και τη θέση σε ισχύ της 
συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Μαυροβουνίου 
σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για 
τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en


