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Muudatusettepanek 1
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Volitus -1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse 19.–20. juunil 
2003. aastal kokku tulnud Euroopa 
Ülemkogu järeldusi, sealhulgas lisa 
pealkirjaga „Lääne-Balkanit käsitlevad 
Thessaloniki tegevussuunised: Euroopa 
integratsiooni poole”,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Cristian Dan Preda

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 26. juuni 2012. 
aasta järeldusi otsuse kohta avada 
Montenegroga ühinemisläbirääkimised 29. 
juunil 2012. aastal,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 
2012. aasta aruannet Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule Montenegro 
edusammude kohta reformide elluviimisel 
(COM(2012) 222 final) ja võttes arvesse 
nõukogu 26. juuni 2012. aasta järeldusi 
otsuse kohta avada Montenegroga 
ühinemisläbirääkimised 29. juunil 2012. 
aastal,

Or. en

Muudatusettepanek 3
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja 
Montenegro parlamentaarse 
stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 
3.–4. aprillil 2012. aastal toimunud 
neljandal kohtumisel vastu võetud 
deklaratsiooni ja soovitusi,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja 
Montenegro parlamentaarse 
stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 
3.–4. aprillil 2012. aastal toimunud 
neljandal ja 28.–29. novembril 
2012. aastal toimunud viiendal kohtumisel 
vastu võetud deklaratsiooni ja soovitusi,

Or. en

Muudatusettepanek 4
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 
juhatuse ajutise komisjoni 29. novembri 
2012. aasta valimiste vaatlemise aruannet,

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Montenegro on teinud 
märkimisväärseid edusamme teel ELi 
liikmesuse poole;

B. arvestades, et Montenegro on teinud 
mõningaid edusamme teel ELi liikmesuse 
poole;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Ramon Tremosa i Balcells

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et demokraatlik protsess, 
mis on aidanud Montenegro iseseisvusele, 
on olnud edukas ja rahumeelne ning seda 
võib pidada heaks eeskujuks sarnaste 
protsesside puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et mõned ühinemisprotsessi 
puudujäägid on jätkuvalt kõrvaldamata ja 
et nendega tuleb tegeleda;

C. arvestades, et mõned ühinemisprotsessi 
puudujäägid on jätkuvalt kõrvaldamata ja 
et nendega tuleb tegeleda, eelkõige võitlus 
organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vastu kõrgemal tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Montenegro on esimene 
riik, kus kohaldatakse uut ELi 
läbirääkimistega seotud lähenemisviisi, 

E. arvestades, et Montenegro on esimene 
riik, kus kohaldatakse uut ELi 
läbirääkimistega seotud lähenemisviisi, 
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mille puhul keskendutakse rohkem 
põhivabadustele, kohtusüsteemile ning 
võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

mille puhul keskendutakse rohkem 
demokraatlikule valitsemisele,
põhivabadustele, õigusriigi põhimõttele,
kohtusüsteemile ning võitlusele 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F a. arvestades, et EL on seadnud 
laienemisprotsessi keskmesse õigusriigi;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt -1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

–1 a. tunneb heameelt 
ühinemisläbirääkimiste avamise üle ELi 
ja Montenegro vahel 29. juunil 2012, 
kuna see on suur samm edasi riigi 
integratsiooniprotsessis ja selge märk ELi 
pühendumisest Euroopa tulevikule 
Lääne-Balkani riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Eduard Kukan
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt -1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

–1 a. tunneb heameelt nõukogu otsuse üle 
avada ühinemisläbirääkimised 
Montenegroga 29. juunil 2012; rõhutab 
riigi tehtud edusamme, mis märgiti ära 
komisjoni 2012. aasta eduaruandes; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt rahumeelsete, vabade 
ja õiglaste ennetähtaegsete 
parlamendivalimiste läbiviimise üle 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 
kutsub ametivõime üles parandama veelgi
hääletajate nimekirjade koostamist, 
järelevalvet kampaania rahastamise üle ja 
kaebuste läbivaatamist, et suurendada 
veelgi üldsuse usaldust valimisprotsessi 
vastu;

1. tunneb heameelt rahumeelsete 
ennetähtaegsete parlamendivalimiste 
läbiviimise üle; kutsub ametivõime üles 
ennetama tulevasi valimisi silmas pidades 
eeskirjade eiramisi hääletajate nimekirjade 
koostamisel, kehva läbipaistvust 
järelevalves kampaania rahastamise üle ja 
riigi rahaliste vahendite kasutamise üle 
erakondade poolt; nõuab lisaks tungivalt
kaebuste läbivaatamist ja kutsub 
Montenegro ametivõime üles rakendama 
viivitamata ODIHRi vastavad soovitused, 
et suurendada veelgi üldsuse usaldust 
valimisprotsessi vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Maria Eleni Koppa
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt rahumeelsete, vabade ja 
õiglaste ennetähtaegsete 
parlamendivalimiste läbiviimise üle 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 
kutsub ametivõime üles parandama veelgi 
hääletajate nimekirjade koostamist, 
järelevalvet kampaania rahastamise üle ja 
kaebuste läbivaatamist, et suurendada 
veelgi üldsuse usaldust valimisprotsessi 
vastu;

1. tunneb heameelt rahumeelsete, vabade ja 
õiglaste ennetähtaegsete 
parlamendivalimiste läbiviimise üle 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 
märgib, et hiljutised 
muudatusettepanekud valimisseaduste 
kohta tagavad erakondade 
tasakaalustatud esindatuse valimiste 
korraldamisel ja on üldjoontes kooskõlas 
Veneetsia komisjoni ja 
OSCE/ODIHRi soovitustega; rõhutab 
sellegipoolest, et õigusraamistik peab 
tagama mittediskrimineerimise ja selle, et 
kõik kodanikud saavad kasutada 
hääleõigust ja õigust olla valitud; kutsub 
ametivõime üles parandama veelgi 
hääletajate nimekirjade koostamist, tagama 
erakondade rahastamisseaduse 
nõuetekohase rakendamise ja kaebuste 
nõuetekohase läbivaatamise, et 
suurendada veelgi üldsuse usaldust 
valimisprotsessi vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt rahumeelsete, vabade ja 
õiglaste ennetähtaegsete 
parlamendivalimiste läbiviimise üle 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 
kutsub ametivõime üles parandama veelgi 
hääletajate nimekirjade koostamist, 
järelevalvet kampaania rahastamise üle ja 
kaebuste läbivaatamist, et suurendada 

1. tunneb heameelt rahumeelsete, vabade ja 
õiglaste ennetähtaegsete 
parlamendivalimiste läbiviimise üle 
kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 
kutsub ametivõime üles parandama veelgi 
hääletajate nimekirjade koostamist, 
läbipaistvust ja järelevalvet kampaania ja 
erakondade rahastamise üle ning kaebuste 
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veelgi üldsuse usaldust valimisprotsessi 
vastu;

läbivaatamist, samuti püüdlust kaotada 
kõik kuritarvitamisvormid, eriti riigi 
rahaliste vahendite kuritarvitamine 
poliitilistel eesmärkidel, et suurendada 
veelgi üldsuse usaldust valimisprotsessi 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. ergutab kõiki poliitilisi jõudusid jätkama 
kodanikuühiskonnaga toimuva 
konstruktiivse dialoogi ja tiheda koostöö 
abil keskendumist riigi ELiga 
integreerumise tegevuskavale pärast 
valimisi;

2. tunneb heameelt uue valitsuse ametisse 
astumise üle ja uue peaministri 
sõnavõttude üle jõupingutuste 
suurendamise kohta Euroopa-Atlandi 
integratsiooni vallas ja erilise tähelepanu 
pööramise kohta õigusriigi põhimõttele, 
korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse vastasele võitlusele; ergutab 
kõiki poliitilisi jõudusid jätkama 
kodanikuühiskonnaga toimuva 
konstruktiivse dialoogi ja tiheda koostöö 
abil keskendumist riigi ELiga 
integreerumise tegevuskavale;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. ergutab kõiki poliitilisi jõudusid jätkama 
kodanikuühiskonnaga toimuva 
konstruktiivse dialoogi ja tiheda koostöö 

2. tunneb heameelt uue valitsuse 
moodustamise üle ja ergutab kõiki 
poliitilisi jõudusid jätkama 
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abil keskendumist riigi ELiga 
integreerumise tegevuskavale pärast 
valimisi;

kodanikuühiskonnaga toimuva
konstruktiivse dialoogi ja tiheda koostöö 
abil keskendumist riigi ELiga 
integreerumise tegevuskavale;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. ergutab kõiki poliitilisi jõudusid jätkama 
kodanikuühiskonnaga toimuva 
konstruktiivse dialoogi ja tiheda koostöö 
abil keskendumist riigi ELiga 
integreerumise tegevuskavale pärast 
valimisi;

2. ergutab kõiki poliitilisi jõudusid jätkama 
kodanikuühiskonnaga toimuva 
konstruktiivse dialoogi ja tiheda koostöö 
abil keskendumist riigi ELiga 
integreerumise tegevuskavale pärast 
valimisi; rõhutab Montenegro valitsuse ja 
parlamendi vastutust õigeaegse 
teavitamise ning kodanike ja 
kodanikuühiskonna kaasamise eest 
läbirääkimiste protsessi arengutesse; 
kutsub Montenegro valitsust üles 
avalikustama üldsusele ELi 
ühinemisläbirääkimistega seotud 
dokumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Cristian Dan Preda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt ELi uue 
läbirääkimistega seotud lähenemisviisi üle, 
mille raames käsitletakse peatükkide 23 ja 

3. tunneb heameelt läbirääkimiste avamise 
üle Montenegroga ja on seisukohal, et see 
on positiivne märguanne teistele 
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24 olulisi küsimusi läbirääkimiste varases 
etapis, et anda võimalikult palju aega 
vajalike õigusaktide ja institutsioonide 
loomiseks ning usaldusväärse rakendamise 
läbiviimiseks;

piirkonnas asuvatele riikidele; julgustab 
Podgorica ametivõime jätkama 
reformiprotsesse; tunneb samamoodi 
heameelt ELi uue läbirääkimistega seotud 
lähenemisviisi üle, mille raames 
käsitletakse peatükkide 23 ja 24 olulisi 
küsimusi läbirääkimiste varases etapis,
keskendudes rohkem õigusriigi 
põhimõttele ja andes võimalikult palju 
aega vajalike õigusaktide ja 
institutsioonide loomiseks ning 
usaldusväärse rakendamise läbiviimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt ELi uue 
läbirääkimistega seotud lähenemisviisi üle, 
mille raames käsitletakse peatükkide 23 ja 
24 olulisi küsimusi läbirääkimiste varases 
etapis, et anda võimalikult palju aega 
vajalike õigusaktide ja institutsioonide 
loomiseks ning usaldusväärse rakendamise 
läbiviimiseks;

3. tunneb heameelt ELi uue 
läbirääkimistega seotud lähenemisviisi üle, 
mille raames käsitletakse peatükkide 23 ja 
24 olulisi küsimusi läbirääkimiste varases 
etapis, et anda võimalikult palju aega 
vajalike õigusaktide ja institutsioonide 
loomiseks ning usaldusväärse rakendamise 
läbiviimiseks; on seisukohal, et 
läbirääkimiste uued peatükid tuleb avada 
niipea kui võimalik, eeldusel, et jätkatakse 
reformiprotsessi ja saavutatakse 
konkreetsed tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. märgib rahuloluga, et ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendi (IPA) toetus 
toimib Montenegros hästi; innustab nii 
Montenegro valitsust kui ka komisjoni 
lihtsustama IPA rahastamise 
haldusmenetlust, et muuta see 
väiksematele ja tsentraliseerimata 
kodanikuorganisatsioonidele, 
ametiühingutele ja teistele abisaajatele 
kättesaadavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
parlamendi järelevalverolli on veelgi 
tugevdatud seeläbi, et vastu on võetud 
parlamentaarseid uurimisi käsitlev õigusakt 
ning muudatused parlamendi kodukorras ja 
andmete salastamist käsitlevas õiguses; 
rõhutab vajadust tugevdada veelgi 
õigusloomealast suutlikkust ja 
konsulteerimist kodanikuühiskonnaga;

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
parlamendi järelevalverolli on veelgi 
tugevdatud seeläbi, et vastu on võetud 
parlamentaarseid uurimisi käsitlev õigusakt 
ning muudatused parlamendi kodukorras ja 
andmete salastamist käsitlevas õiguses; 
rõhutab vajadust tugevdada veelgi 
õigusloomealast suutlikkust ja 
konsulteerimist kodanikuühiskonnaga; 
kutsub parlamenti üles jätkama oma 
järelevalveülesande tugevdamist, eriti 
seoses organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vastase võitlusega; nõuab 
parlamendi kaasamist 
ühinemisläbirääkimistesse strateegiliste ja 
poliitiliste arutelude, poliitika analüüsi ja 
õigusaktide läbivaatamise kaudu 
erinevates parlamendikomisjonides, et 
saavutada tähendusrikas järelevalve 
läbirääkimiste üle; nõuab tugevamat 
parlamentaarset järelevalvet vastuvõetud 
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õigusaktide ja resolutsioonide 
rakendamise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
parlamendi järelevalverolli on veelgi 
tugevdatud seeläbi, et vastu on võetud 
parlamentaarseid uurimisi käsitlev õigusakt 
ning muudatused parlamendi kodukorras ja 
andmete salastamist käsitlevas õiguses; 
rõhutab vajadust tugevdada veelgi 
õigusloomealast suutlikkust ja 
konsulteerimist kodanikuühiskonnaga;

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
parlamendi järelevalverolli on veelgi 
tugevdatud seeläbi, et vastu on võetud 
parlamentaarseid uurimisi käsitlev õigusakt 
ning muudatused parlamendi kodukorras ja 
andmete salastamist käsitlevas õiguses, 
samuti on alustatud parlamentaarset 
järelevalvet julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonnas käsitleva õigusakti 
rakendamist; rõhutab, et tsiviilkontrolli 
tagamine relvajõudude üle on 
demokraatliku reformi tähtis osa; rõhutab 
vajadust tugevdada veelgi õigusloomealast 
suutlikkust ja konsulteerimist 
kodanikuühiskonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Tanja Fajon

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et parlament võtaks 
vastu põhiseaduslikud sätted, mille 
eesmärk on tugevdada kohtusüsteemi 
õiguslikku sõltumatust ja vastutust ning 
suurendada justiitsnõukogu kohtulikku 

5. nõuab tungivalt, et parlament võtaks 
vastu põhiseaduslikud sätted, mille 
eesmärk on tugevdada kohtusüsteemi 
õiguslikku sõltumatust, terviklikkust ja 
vastutust ning suurendada justiitsnõukogu 
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sõltumatust ja ametialast autonoomiat; kohtulikku sõltumatust ja ametialast 
autonoomiat; on seisukohal, et täiendavaid 
jõupingutusi on vaja, et tagada 
tulemuspõhine ametisse nimetamine ja 
karjäärivõimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et parlament võtaks 
vastu põhiseaduslikud sätted, mille 
eesmärk on tugevdada kohtusüsteemi 
õiguslikku sõltumatust ja vastutust ning 
suurendada justiitsnõukogu kohtulikku 
sõltumatust ja ametialast autonoomiat;

5. nõuab tungivalt, et parlament võtaks 
vastu põhiseaduslikud sätted, mille 
eesmärk on tugevdada kohtusüsteemi 
õiguslikku sõltumatust ja vastutust ning 
suurendada justiitsnõukogu kohtulikku 
sõltumatust ja ametialast autonoomiat ning 
tagada konstitutsioonikohtu poliitiline 
sõltumatus;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt meetmete üle, mille 
eesmärk on suurendada kohtusüsteemi 
tõhusust, sealhulgas kohtuasjade 
mahajäämuse vähendamine, kuid on 
jätkuvalt mures kohtumenetluste pikkuse ja 
puuduliku infrastruktuuri pärast paljude 
kohtute juures; kutsub ametivõime üles 
kehtestama selged kohtunike ja 

6. tunneb heameelt meetmete üle, mille 
eesmärk on suurendada kohtusüsteemi 
tõhusust, sealhulgas kohtuasjade 
mahajäämuse vähendamine, kuid on 
jätkuvalt mures kohtumenetluste pikkuse
pärast, alternatiivide puudumise pärast 
seadusega pahuksisse sattunud laste 
kinnipidamisel ja puuduliku infrastruktuuri 
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prokuröride edutamise ja ametialase 
hindamise kriteeriumid;

pärast paljude kohtute juures; kutsub 
ametivõime üles kehtestama selged 
kohtunike ja prokuröride edutamise ja 
ametialase hindamise kriteeriumid ning 
edendama meetmeid, et suurendada 
seadusega pahuksisse sattunud lastega 
töötavate inimeste suutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt meetmete üle, mille 
eesmärk on suurendada kohtusüsteemi 
tõhusust, sealhulgas kohtuasjade 
mahajäämuse vähendamine, kuid on 
jätkuvalt mures kohtumenetluste pikkuse ja 
puuduliku infrastruktuuri pärast paljude 
kohtute juures; kutsub ametivõime üles 
kehtestama selged kohtunike ja 
prokuröride edutamise ja ametialase 
hindamise kriteeriumid;

6. tunneb heameelt meetmete üle, mille 
eesmärk on suurendada kohtusüsteemi 
tõhusust, sealhulgas kohtuasjade 
mahajäämuse vähendamine, kuid on 
jätkuvalt mures kohtumenetluste pikkuse ja 
puuduliku infrastruktuuri pärast paljude 
kohtute juures; kutsub ametivõime üles 
kehtestama selged kohtunike ja 
prokuröride edutamise ja ametialase 
hindamise kriteeriumid; tunneb jätkuvalt 
muret statistika kvaliteedi pärast ja nõuab 
kohtuotsuste suuremat läbipaistvust ja 
paremat koostööd kohtute ja 
kodanikuühiskonna vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. tunneb jätkuvalt muret alternatiivide 
puudumise pärast laste kinnipidamisel; 
kutsub ametivõime üles edendama 
meetmeid, et suurendada 
kohtusüsteemiga kahtlusaluse, 
süüdistatava, seaduserikkuja, ohvri või 
kuriteo tunnistaja rollis kokkupuutuvate 
lastega töötavate inimeste suutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. nõuab täiendavaid meetmeid 
professionaalse, tulemusliku, 
tulemuspõhise ja erapooletu avaliku 
halduse loomiseks; tunneb heameelt 
avaliku sektori ulatusliku reformi üle, mille 
eesmärgiks on ratsionaliseerimine ja 
ajakohastamine;

7. nõuab täiendavaid meetmeid 
professionaalse, tulemusliku, 
tulemuspõhise ja erapooletu avaliku 
halduse loomiseks; rõhutab, et seda tuleks 
teha rahaliselt jätkusuutlikul viisil ja 
piisavate kontrollimehhanismide abil; 
tunneb heameelt avaliku sektori ulatusliku 
reformi üle, mille eesmärgiks on 
ratsionaliseerimine ja ajakohastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Tanja Fajon

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. nõuab täiendavaid meetmeid 
professionaalse, tulemusliku, 

7. nõuab täiendavaid meetmeid 
professionaalse, tulemusliku, 
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tulemuspõhise ja erapooletu avaliku 
halduse loomiseks; tunneb heameelt 
avaliku sektori ulatusliku reformi üle, mille 
eesmärgiks on ratsionaliseerimine ja 
ajakohastamine;

tulemuspõhise ja erapooletu avaliku 
halduse loomiseks, mis tegelikkuses peaks 
olema kodanike jaoks loodud teenus; 
tunneb heameelt avaliku sektori ulatusliku 
reformi üle, mille eesmärgiks on 
ratsionaliseerimine ja ajakohastamine, ja 
kutsub üles seda ellu viima;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõuab sidemete tugevdamist 
poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna 
vahel; tunneb heameelt valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamise üle 
ühinemisläbirääkimistega tegelevatesse 
töörühmadesse, et tagada 
ühinemisprotsessi aruandekohustus ja 
läbipaistvus; peab oluliseks, et nad oleksid 
töörühmade võrdväärsed liikmed; tunneb 
heameelt valitsuse uue e-petitsioonide 
platvormi üle, mille eesmärk on tõhustada 
osalusdemokraatiat poliitika kujundamises 
ja e-valitsuses;

8. nõuab sidemete tugevdamist 
poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna 
vahel; tunneb heameelt valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamise üle 
ühinemisläbirääkimistega tegelevatesse 
töörühmadesse, et tagada 
ühinemisprotsessi aruandekohustus ja 
läbipaistvus; peab oluliseks, et nad oleksid 
töörühmade võrdväärsed liikmed; tunneb 
heameelt valitsuse uue e-petitsioonide 
platvormi üle, mille eesmärk on tõhustada 
osalusdemokraatiat poliitika kujundamises 
ja e-valitsuses; julgustab Montenegrot 
kaaluma riikliku komitee loomist, mis 
koosneks parlamendi ja 
kodanikuühiskonna esindajatest ning mis 
tegutseks nõuandva foorumina 
läbirääkimiste perioodil;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõuab sidemete tugevdamist 
poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna 
vahel; tunneb heameelt valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamise üle 
ühinemisläbirääkimistega tegelevatesse 
töörühmadesse, et tagada 
ühinemisprotsessi aruandekohustus ja 
läbipaistvus; peab oluliseks, et nad oleksid 
töörühmade võrdväärsed liikmed; tunneb 
heameelt valitsuse uue e-petitsioonide 
platvormi üle, mille eesmärk on tõhustada 
osalusdemokraatiat poliitika kujundamises 
ja e-valitsuses;

8. nõuab sidemete tugevdamist 
poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna 
vahel; tunneb heameelt valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamise üle 
ühinemisläbirääkimistega tegelevatesse 
töörühmadesse, et tagada 
ühinemisprotsessi aruandekohustus ja 
läbipaistvus; peab oluliseks, et nad oleksid 
töörühmade võrdväärsed liikmed; tunneb 
heameelt valitsuse uue e-petitsioonide 
platvormi üle, mille eesmärk on tõhustada 
osalusdemokraatiat poliitika kujundamises 
ja e-valitsuses; rõhutab nii valitsuse kui ka 
parlamendi vastutust kodanike ja 
kodanikuühiskonna õigeaegse teavitamise 
eest läbirääkimiste protsessis toimunud 
arengutest;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepaneku projekt
Punkt 8

Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek

8. nõuab sidemete tugevdamist 
poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna 
vahel; tunneb heameelt valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamise üle 
ühinemisläbirääkimistega tegelevatesse 
töörühmadesse, et tagada 
ühinemisprotsessi aruandekohustus ja 
läbipaistvus; peab oluliseks, et nad oleksid 
töörühmade võrdväärsed liikmed; tunneb 
heameelt valitsuse uue e-petitsioonide 
platvormi üle, mille eesmärk on tõhustada 
osalusdemokraatiat poliitika kujundamises 
ja e-valitsuses;

8. nõuab sidemete tugevdamist 
poliitikakujundajate ja kodanikuühiskonna 
vahel; tunneb heameelt valitsusväliste 
organisatsioonide kaasamise üle 
ühinemisläbirääkimistega tegelevatesse 
töörühmadesse, et tagada 
ühinemisprotsessi aruandekohustus ja 
läbipaistvus; peab oluliseks, et nad oleksid 
de facto töörühmade võrdväärsed liikmed 
ja pääseksid seetõttu juurde kõigile 
vastavatele kohtumistele ja 
dokumentidele; tunneb heameelt valitsuse 
uue e-petitsioonide platvormi üle, mille 
eesmärk on tõhustada osalusdemokraatiat 
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poliitika kujundamises ja e-valitsuses;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Göran Färm

Resolutsiooni ettepaneku projekt
Punkt 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek

8 a. kordab aktiivsete ja sõltumatute 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
olulisust demokraatia jaoks; tunnustab 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
naiste organisatsioonide tehtud olulist 
tööd seoses homo-, bi- ja transseksuaalide 
õiguste, naistevastase vägivalla ja naiste 
osaluse suurendamisega poliitikas, 
jõupingutustega rahu loomise nimel ning 
kodanikuühiskonna kui järelevalvaja 
ülesandega; rõhutab kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega peetava dialoogi 
olulisust ning toonitab nende 
kodanikuühiskonna osalejate olulist rolli, 
kes annavad panuse tõhustatud 
piirkondlikusse koostöösse ühiskondlike 
ja poliitiliste aspektide valdkonnas; 
tunneb heameelt valitsuse ja 
vabaühenduste parema koostöö üle, kuid 
nõuab nendega ulatuslikumat 
konsulteerimist poliitika kujundamisel, 
sealhulgas poliitika ja õigusaktide 
sõnastamisel ja järelevalves ametivõimude 
tegevuse üle;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8 b (uus)
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Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek

8 b. rõhutab, et Montenegro on 
ratifitseerinud Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa 
peamist töötajate õigusi käsitlevat 
konventsiooni ja läbivaadatud Euroopa 
sotsiaalharta; rõhutab, et ehkki 
töökoodeksis on sätestatud põhilised 
töötajate ja ametiühingute õigused, 
kehtivad endiselt piirangud; julgustab 
Montenegrot veelgi tõhustama töötajate ja 
ametiühingute õigusi; juhib tähelepanu 
sotsiaaldialoogi tähtsale rollile ja 
julgustab Montenegro valitsust tegutsema 
sotsiaalnõukogus ambitsioonikamalt ning 
seda veelgi tugevdama; rõhutab 
sotsiaalnõukogu läbipaistvuse ja tõhususe 
suurendamise tähtsust; julgustab 
Montenegro ametivõime muutma 
tööseadust, et viia see kooskõlla ELi 
õigustikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Göran Färm

Resolutsiooni ettepaneku projekt
Punkt 8 c (uus)

Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek

8 c. tunneb muret selle pärast, et tööturg 
toimib nõrgalt ning töötus suureneb 
jätkuvalt ja selle määr on praegu 20%; 
tunneb heameelt tööhõive ja inimressursi 
arendamise riikliku strateegia pärast 
aastateks 2012–2015; julgustab 
Montenegro ametivõime kiiresti 
rakendama strateegiat, parandama 
riikliku tööhõiveameti suutlikkust ja 
suurendama jõupingutusi, et käsitleda 
vähest aktiivsust, tööhõive määrasid ning 
olemasolevate oskuste ja vajaduste 
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mittekattuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepaneku projekt
Punkt 9

Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
kutsub ametivõime üles rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab peale selle vajadust 
tugevdada vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd ja 
rakendada Euroopa Nõukogu 
korruptsioonivastaste riikide rühma 
(GRECO) soovitused, et suurendada 
valimiskampaania läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Tanja Fajon

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
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korruptsioon on endiselt üldlevinud
nähtus; ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

korruptsiooni käsitletakse endiselt 
ülemäära sallivalt; ergutab valitsust 
rakendama korruptsioonivastaseid 
meetmeid, sealhulgas uut erakondade 
rahastamise seadust, järjepideval viisil, et 
näidata tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
järelevalveasutuste vastavat 
haldussuutlikkust ja ametkondadevahelist 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

9. märgib, et korruptsioon on endiselt 
üldlevinud nähtus; ergutab valitsust 
rakendama korruptsioonivastaseid 
meetmeid, sealhulgas uut erakondade 
rahastamise seadust, järjepideval viisil, et 
näidata tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd; nõuab 
tungivalt konkreetseid tulemusi kõrgema 
tasandi korruptsiooni uurimisel, näiteks 
konfiskeerima korruptsiooni teel saadud 
vara; nõuab sellega seoses ka 
erastamisjuhtumite põhjalikku uurimist, 
mille tulemus oli ettevõtte likvideerimine 
või väga kehvad tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
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sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust suurendada 
järelevalveasutuste, eelkõige riikliku 
valimiskomisjoni, riikliku 
auditeerimisasutuse ja huvide konflikti 
ennetamise komisjoni suutlikkust; 
rõhutab vajadust tugevdada vastavat 
haldussuutlikkust ja ametkondadevahelist 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid, 
sealhulgas uut erakondade rahastamise 
seadust, järjepideval viisil, et näidata 
tulemusi eelkõige uurimiste ja 
süüdimõistmiste osas kõrgetasemeliste 
korruptsioonijuhtumite puhul, tugevdada 
veelgi ennetusvahendeid ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid ning kaitsta 
korruptsioonijuhtumitest teatavaid 
kodanikke; rõhutab vajadust tugevdada 
vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
korruptsioon on endiselt üldlevinud nähtus; 
ergutab valitsust rakendama 
korruptsioonivastaseid meetmeid ja huvide 
konfliktiga seotud meetmeid, sealhulgas 
uut erakondade rahastamise seadust, 
järjepideval viisil, et näidata tulemusi 
eelkõige uurimiste ja süüdimõistmiste osas 
kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite 
puhul, tugevdada veelgi ennetusvahendeid 
ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid 
ning kaitsta korruptsioonijuhtumitest 
teatavaid kodanikke; rõhutab vajadust 
tugevdada vastavat haldussuutlikkust ja 
ametkondadevahelist koostööd;

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub valitsust üles tugevdama 
õigusraamistikku ja suurendama 
õiguskaitseasutuste suutlikkust 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemisel; nõuab siseriikliku, 
piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö 
laiendamist; avaldab kiitust meetmetele, 
mida võetakse inimkaubanduse 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, 
kuid nõuab tulemuslikke uurimisi ja 
vastutuselevõtmist;

10. kutsub valitsust üles tugevdama 
õigusraamistikku ja suurendama 
õiguskaitseasutuste suutlikkust 
organiseeritud kuritegevuse vastu
võitlemisel; nõuab siseriikliku, 
piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö 
laiendamist; avaldab kiitust meetmetele, 
mida võetakse inimkaubanduse 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, 
kuid nõuab tulemuslikke uurimisi ja 
vastutuselevõtmist, samuti 
inimkaubandusega tegelevate 
õiguskaitseasutuste ja kohtute suutlikkuse 
suurendamist ning ohvrite, eriti laste ja 
naiste kindlakstegemise ja kaitse 
tugevdamist;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kutsub valitsust üles tugevdama 
õigusraamistikku ja suurendama 
õiguskaitseasutuste suutlikkust 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemisel; nõuab siseriikliku, 
piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö 
laiendamist; avaldab kiitust meetmetele, 
mida võetakse inimkaubanduse 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, 
kuid nõuab tulemuslikke uurimisi ja 
vastutuselevõtmist;

10. kutsub valitsust üles tugevdama 
õigusraamistikku ja suurendama 
õiguskaitseasutuste suutlikkust 
organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemisel; nõuab siseriikliku, 
piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö 
laiendamist, eriti finantsuurimise 
valdkonnas; avaldab kiitust meetmetele, 
mida võetakse inimkaubanduse 
ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, 
kuid nõuab tulemuslikke uurimisi ja 
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vastutuselevõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. kutsub valitsust ja parlamenti üles 
töötama välja ja võtma vastu uue 
Montenegro presidendi valimiskampaania 
rahastamist käsitleva seaduse kooskõlas 
uue erakondade rahastamise seadusega ja 
teiste riikide rahvusvaheliste parimate 
tavadega enne 2013. aasta 
presidendivalimisi, et takistada avaliku 
sektori vahendite kuritarvitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Tanja Fajon

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks suurendada jõupingutusi, 
et nõuetekohaselt uurida kõiki ajakirjanike 
vastu suunatud vägivallajuhtumeid ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
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standardite alusel; sõltumatuse, jätkusuutlikkuse, 
järelevalvesuutlikkuse ja toimimise 
Euroopa standardite alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel;

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel; tunneb suurt muret 
kõrgete ametnike ebaproportsionaalselt 
ähvardavate seisukohavõttude pärast 
meedia ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tegevuse ja rolli kohta; 
tunneb ka suurt muret hiljuti Vijesti ja 
Dani vastu esitatud kohtuasja pärast 
Telekomi erastamist käsitleva reportaaži 
tõttu; mõistab hukka kõik püüdlused 
nõrgendada sõltumatut meediat 
rahaliselt;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Eduard Kukan
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel;

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; nõuab tungivalt, et 
pädevad asutused tagaksid ja edendaksid 
meedia mitmekesisust ja sõnavabadust 
poliitilistest ja muudest mõjutustest vaba 
meedia abil; kutsub ametivõime üles 
tagama reguleerivate asutuste sõltumatuse 
ja toimimise Euroopa standardite alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Cristian Dan Preda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel;

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
rõhutab, et ajakirjandusvabaduse 
kaitsmine on ELi aluspõhimõte ja 
Montenegro kui kandidaatriigi üks 
peamisi prioriteete; tunneb heameelt 
edusammude üle au teotamise ja laimu 
dekriminaliseerimisel; peab oluliseks 
nõuetekohaselt uurida kõiki ajakirjanike 
vastu suunatud ähvardusi ja rünnakuid ning 
ajakirjandusvabaduse ohustamise 
juhtumeid ning esitada vastavad 
süüdistused; kutsub ametivõime üles 
tagama reguleerivate asutuste sõltumatuse 
ja toimimise Euroopa standardite alusel;
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Muudatusettepanek 49
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel;

11. märgib, et meediakeskkond on 
poliitikasuundade lõikes erinev ja lahknev; 
tuletab meelde, kui oluline on 
vastutustundliku meedia edendamine, 
mida ei kuritarvitata vihkamisele 
õhutavate kõnede levitamise eesmärgil;
tunneb heameelt edusammude üle au 
teotamise ja laimu dekriminaliseerimisel; 
peab oluliseks nõuetekohaselt uurida kõiki 
ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi ja 
rünnakuid ning ajakirjandusvabaduse 
ohustamise juhtumeid ning esitada 
vastavad süüdistused; kutsub ametivõime 
üles tagama reguleerivate asutuste 
sõltumatuse ja toimimise Euroopa 
standardite alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. tunneb suurt muret asjaolu pärast, 
et politseiuurimised Montenegro 
meediaesindajate ja -rajatiste vastu 
suunatud vägivallarünnakute kohta ei 
lõppenud kohtuotsustega; tuletab meelde 
tungivat vajadust edukalt uurida ja võtta 
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kohtulikult vastutusele süüdlased 
ajakirjanike Dusko Jovanovici ja 
Olivera Lakici kohtuasjades ja päevalehe 
Vijesti autode põletamise asjus; rõhutab 
vajadust parandada seda olukorda 
märkimisväärselt ka selleks, et mõista 
õigust ohvritele ja nende peredele;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 b. kutsub parlamenti üles tagama 
Montenegro asutuste läbipaistvust ja 
eelkõige avaldama teavet, mis võiks 
paljastada korruptsiooni ja organiseeritud 
kuritegevuse, rakendades selleks 
asjakohaselt uut seadust teabele vaba 
juurdepääsu kohta vastavalt Euroopa 
Inimõiguste Kohtu standarditele ja 
parimatele rahvusvahelistele tavadele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 



AM\921770ET.doc 31/52 PE501.978v01-00

ET

parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

parandamiseks, nendepoolse nõuetekohase 
avalikes teenustes osalemise tagamiseks 
ning nende kultuuripärandi ja identiteedi 
kaitsmiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks; rõhutab valitsuse ja kõigi 
erakondade vastutust salliva ja kaasava 
õhkkonna loomise toetamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

12. tunneb heameelt vähemuste ja 
puuetega inimeste kaitse ja kaasatuse osas 
tehtud edusammude üle; kutsub 
ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks, sealhulgas kõigi laste 
juurdepääsu tagamiseks kaasavale 
haridusele; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks; tunneb heameelt 
varjupaiga loomise üle homo-, bi- ja 
transseksuaalide jaoks ning nõuab 
tungivalt, et ametivõimud tagaksid selle 
rahastamise; kutsub Montenegro valitsust 
üles avalikult toetama Podgoricas 
2013. aastaks kavandatud geiparaadi 
plaane ja tagama sellest osavõtjate 
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turvalisuse;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle, 
kuid tunnistab, et tuleb parandada 
romade, aškalite ja egiptlaste kaasamist, 
eelkõige vastavate poliitikadokumentide 
rakendamise kaudu; kutsub ametivõime 
üles võtma täiendavaid meetmeid 
diskrimineerimise vastu võitlemiseks, 
nende elamistingimuste parandamiseks ja 
nendepoolse nõuetekohase avalikes 
teenustes osalemise tagamiseks; mõistab 
hukka homo-, bi- ja transseksuaalide 
kogukonna liikmete vastu suunatud 
füüsilised ja verbaalsed rünnakud ning 
kutsub ametivõime üles tegema kõik endast 
oleneva selliste rünnakute ärahoidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
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parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks; julgustab Montenegrot 
tegema täiendavaid jõupingutusi 
teadlikkuse parandamiseks mis tahes 
diskrimineerimisvormide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks, juurdepääsu 
parandamiseks sotsiaalkindlustusele, 
tervisele, haridusele, eluasemele ja 
tööturuasutustele ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks, pöörates erilist tähelepanu 
romadele, aškalitele ja egiptlastele; 
mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. tunneb heameelt vähemuste kaitse ja 
kaasatuse osas tehtud edusammude üle; 
kutsub ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

12. tunneb heameelt vähemuste ja 
puuetega inimeste kaitse ja kaasatuse osas 
tehtud edusammude üle; kutsub 
ametivõime üles võtma täiendavaid 
meetmeid diskrimineerimise vastu 
võitlemiseks, nende elamistingimuste 
parandamiseks ja nendepoolse 
nõuetekohase avalikes teenustes osalemise 
tagamiseks, sealhulgas kõigi laste 
juurdepääsu tagamiseks kaasavale 
haridusele; mõistab hukka homo-, bi- ja 
transseksuaalide kogukonna liikmete vastu 
suunatud füüsilised ja verbaalsed rünnakud 
ning kutsub ametivõime üles tegema kõik 
endast oleneva selliste rünnakute 
ärahoidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. tunneb heameelt valitsuse 
pühendumise üle 
diskrimineerimisvastasele võitlusele 
seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi 
alusel, mis hõlmab rahvusvahelise 
konverentsi „Üheskoos diskrimineerimise 
vastu” korraldamist 2012. aasta märtsis, 
millest võtsid osa piirkonna kõrgema 
tasandi valitsusasutused, et arutada 
homo-, bi- ja transseksuaalide sotsiaalset 
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ja õiguslikku olukorda; kutsub valitsust 
üles tegema koostööd vabaühendustega, et 
vältida edasisi rünnakuid ja 
diskrimineerimist; jääb ootama tihedamat 
koostööd selles valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele;

13. peab naisi olulisteks tegutsejateks 
Montenegro ühiskonnas toimuvates 
muutustes ja tunneb muret, et naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse vallas 
on tehtud vähe edusamme; rõhutab 
probleemi, et naised on parlamendis, 
ministeeriumides, valitsuse juhtivatel 
kohtadel, avaliku ja kohaliku tasandi 
halduse kõrgematel ametikohtadel kui ka 
tööturul jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte, võtma 
kasutusele võrdse tasustamise põhimõtte 
ja rakendama seadust, milles käsitletakse 
kaitset perevägivalla eest; väljendab muret 
laste vaesuse pärast ja asjaolu pärast, et 
neljast vaesest lapsest elab umbes kolm 
kõrvalistes maapiirkondades, kus puudub 
juurdepääs põhiteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele;

13. märgib, et naised on parlamendis ja 
tööturul jätkuvalt alaesindatud, ja avaldab 
kahetsust, et nende tööalaseid õiguseid 
sageli ignoreeritakse; tunneb heameelt 
kvootide kasutuselevõtu üle Montenegro 
valimisseaduses ja märgib rahulolevalt, et 
esimest korda rakendati uusi sätteid, mille 
kohaselt peavad 30% kandidaatidest 
nimekirjas olema naised, 2012. aasta 
aprillis toimunud kahe kohaliku 
omavalitsuse valimistel ja et 2012. aasta 
oktoobris toimunud parlamendivalimistel 
täitsid seda õigusnõuet kolm nimekirja ja 
ühte nimekirja juhtis naine; ergutab 
ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte ja 
suurendama jõupingutusi võitluses 
koduvägivalla vastu; väljendab muret laste 
vaesuse pärast ja asjaolu pärast, et neljast 
vaesest lapsest elab umbes kolm 
kõrvalistes maapiirkondades, kus puudub 
juurdepääs põhiteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 

13. avaldab kahetsust, et üldiselt on 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
ja naiste võrdse osaluse vallas tehtud vähe 
edusamme; märgib, et naised on 
parlamendis jätkuvalt alaesindatud ja et 
nende tööalaseid õiguseid sageli 
ignoreeritakse; julgustab ametivõime 
tugevdama valitsus- ja muid asutusi, kelle 
ülesandeks on sooline võrdõiguslikkus, 
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põhiteenustele; piisavate inim- ja finantsressurssidega 
ning jõustama soolise võrdõiguslikkuse 
alaseid õigusakte; ergutab ametivõime 
jõustama soolise võrdõiguslikkuse alaseid 
õigusakte; väljendab muret laste vaesuse 
pärast ja asjaolu pärast, et neljast vaesest 
lapsest elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele;

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte, 
pöörates erilist tähelepanu hiljuti vastu 
võetud strateegiale rakendada õigusakt, 
milles käsitletakse kaitset perevägivalla 
eest; väljendab muret laste vaesuse pärast 
ja asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele; kutsub Montenegro 
ametivõime üles suurendama 
ombudsmani suutlikkust laste õiguste alal 
ja lapse õigusi käsitleva nõukogu 
suutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Cristian Dan Preda
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele;

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
rõhutab, et naistevastane koduvägivald on 
ühiskonnas jätkuvalt ülekaalus, ja 
julgustab ametivõime pöörama suuremat 
tähelepanu õigusraamistiku 
rakendamisele ja teadlikkuse 
parandamisele selle probleemi kohta; 
julgustab ametivõime väljendama muret 
laste vaesuse pärast ja asjaolu pärast, et 
neljast vaesest lapsest elab umbes kolm 
kõrvalistes maapiirkondades, kus puudub 
juurdepääs põhiteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Charles Tannock

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele;

13. märgib, et naised on parlamendis 
jätkuvalt alaesindatud ja et nende 
tööalaseid õiguseid sageli ignoreeritakse; 
ergutab ametivõime jõustama soolise 
võrdõiguslikkuse alaseid õigusakte; 
väljendab muret laste vaesuse pärast ja 
asjaolu pärast, et neljast vaesest lapsest 
elab umbes kolm kõrvalistes 
maapiirkondades, kus puudub juurdepääs 
põhiteenustele; nõuab paremaid teenuseid 
vaesuse ohus lastele ja peredele ning 
reforme, et tugevdada 
sotsiaalkindlustussektorit, eelkõige 
takistada alla kolmeaastaste laste 
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paigutamist hoolekandeasutusse;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. nõuab paremaid teenuseid vaesuse 
ohus lastele ja peredele ning reforme, et 
tugevdada sotsiaalkindlustussektorit, 
eelkõige takistada alla kolmeaastaste laste 
paigutamist hoolekandeasutusse;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Göran Färm

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. julgustab Montenegro ametivõime 
tagama naissoost inimõiguste kaitsjate 
turvalisuse; tunneb muret asjaolu pärast, 
et 2012. aastal on endiselt levinud 
vihkamist õhutavad kõned, ähvardused, 
füüsilised rünnakud nii homo-, bi- ja 
transseksuaalide õiguste eest seisjate kui 
ka aktivistide vastu, kes rõhutavad seda, 
kui oluline on seista silmitsi minevikuga;

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. kutsub valitsust üles suurendama 
ombudsmani suutlikkust, laiendades tema 
volitusi tegutseda väärkohtlemise vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 b. kutsub parlamenti üles looma 
sõltumatu ja professionaalse komisjoni, et 
ennetada huvide konflikti, ja kutsub üles 
tagama, et see koosneb liikmetest, kes ei 
ole seotud huvide konflikti, organiseeritud 
kuritegevuse ja korruptsiooni 
juhtumitega; 

Or. en

Muudatusettepanek 69
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
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struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust ja 
tugevdada konkurentsivõimet;

struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
tagada Montenegro kodanikele stabiilne, 
püsiv ja kindel tööhõive;

Or. el

Muudatusettepanek 70
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust ja 
tugevdada konkurentsivõimet;

14. avaldab Montenegrole kiitust selle eest, 
et ta on Lääne-Balkani riikides 
struktuurireformide elluviimisel 
eeskujuks, ning makromajandusliku ja 
fiskaalstabiilsuse säilitamise eest 
majanduskriisist hoolimata; märgib 
sellegipoolest riigivõla jätkuvat ja kiiret 
suurenemist ning ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
parandada maksude kogumise 
suutlikkust, rahastamisvahendite 
kasutamise ratsionaliseerimist ja 
tugevdada konkurentsivõimet; kutsub 
samal ajal komisjoni üles aitama 
Montenegrol töötada välja aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
tegevuskava kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Nadezhda Neynsky

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab Montenegrole kiitust 14. avaldab Montenegrole kiitust 
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makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust ja
tugevdada konkurentsivõimet;

makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust,
tugevdada konkurentsivõimet ja toetada 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
juurdekasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Kristian Vigenin

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust ja 
tugevdada konkurentsivõimet;

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust, võidelda 
suureneva tööpuuduse vastu, soodustada 
kvaliteetsete töökohtade loomist ja 
tugevdada konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust ja 
tugevdada konkurentsivõimet;

14. avaldab Montenegrole kiitust 
makromajandusliku ja fiskaalstabiilsuse 
säilitamise eest; ergutab valitsust jätkama 
struktuurireformide läbiviimist eesmärgiga 
suurendada tööturu paindlikkust ja 
tugevdada konkurentsivõimet, et muutuda 
hästi toimivaks turumajanduseks; 
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Or. en

Muudatusettepanek 74
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. märgib murelikult, et majanduskriisi 
tagajärjel jätkub tööpuuduse kasv ja 
tööturu olukord on halvenenud; rõhutab 
kõigi ametiühingute tunnustamise ja 
tõhusa sotsiaaldialoogi olulisust; kutsub 
komisjoni üles kontrollima ametiühingute 
õiguste olukorda õigusaktides ja 
tegelikkuses ning kaasama 
sotsiaalpartnereid 19. peatüki 
„Sotsiaalpoliitika ja tööhõive” kohasesse 
sõelumismenetlusse;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Cristian Dan Preda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. julgustab Podgorica ametivõime 
rakendama ettevõtete klastrite 
kasutuselevõtu strateegiat, mis võeti vastu 
2012. aasta juulis ning mis võiks 
parandada Montenegro majanduse 
konkurentsivõimet VKEde tugevdamise, 
ekspordipotentsiaali ja 
tööhõivevõimaluste suurendamise abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tunneb muret niisuguse mitteametliku 
majanduse ulatuse pärast, mille vastu tuleb 
võidelda, et kaasata investeeringuid ja
toetada ettevõtjaid;

15. tunneb muret niisuguse mitteametliku 
majanduse ulatuse pärast, mille vastu tuleb 
võidelda, et kaasata investeeringuid,
toetada ettevõtjaid ja kaitsta tõhusalt 
töötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. kutsub Montenegro valitsust ja 
asjaomaseid asutusi üles määrama 
objektiivselt kindlaks, kui palju siiani riiki 
suunatud välismaistest 
otseinvesteeringutest on järginud 
seaduslikkuse põhimõtet, ning eelkõige 
seda, kas need on olnud Montenegro 
rahvale kasutoovad; rõhutab samal ajal 
vajadust töötada välja ja kehtestada 
riiklikud investeerimisprogrammid, 
eeskätt suuri võimalusi pakkuvas 
turismisektoris, et riik saaks suurendada 
majandusarengust tulenevat kasumit;

Or. el

Muudatusettepanek 78
Kristian Vigenin
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub valitsust üles tõhustama acquis’ 
põhivaldkondadega tegelevate riigi 
institutsioonide institutsioonilist ja 
haldussuutlikkust ning tugevdama 
institutsioonidevahelist koostööd ja 
kooskõlastamist;

16. kutsub valitsust üles tõhustama acquis’ 
põhivaldkondadega tegelevate riigi 
institutsioonide institutsioonilist ja 
haldussuutlikkust ning tugevdama 
institutsioonidevahelist koostööd ja 
kooskõlastamist, eelkõige selleks, et 
kiirendada ettevalmistusi ühinemiseelse 
abi rahastamisvahendi osade 
detsentraliseeritud haldamiseks 
struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi 
ettevalmistamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. kutsub valitsust üles tõhustama acquis’ 
põhivaldkondadega tegelevate riigi 
institutsioonide institutsioonilist ja 
haldussuutlikkust ning tugevdama 
institutsioonidevahelist koostööd ja 
kooskõlastamist;

16. kutsub valitsust üles tõhustama acquis’ 
põhivaldkondadega tegelevate riigi 
institutsioonide institutsioonilist ja 
haldussuutlikkust ning tugevdama 
institutsioonidevahelist koostööd ja 
kooskõlastamist; nõuab täiendavaid 
parendusi professionaalse, tõhusa, 
tulemuspõhise ja erapooletu avaliku 
halduse loomisel;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Nikolaos Chountis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. nõuab tungivalt, et valitsus teeks 
kõik vajalikud jõupingutused, et 
vähendada töötuse määra, mis vastavalt 
riigi tööturuameti andmetele käesoleval 
aastal suurenes, ning luua 
sotsiaalkaitsevõrgustik vaesuses elavate ja 
väiksemate võimalustega kodanikele;

Or. el

Muudatusettepanek 81
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. rõhutab vajadust keskenduda 
elektrienergia säästvale tootmisele, 
ühitades majandusliku arengu vajadusi 
keskkonnakaitsega; tunneb heameelt 
mõningate edusammude üle taastuvenergia 
valdkonnas; nõuab täiendavate meetmete 
võtmist energiatõhususe suurendamiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks;

18. rõhutab vajadust keskenduda 
elektrienergia säästvale tootmisele, 
ühitades majandusliku arengu vajadusi 
keskkonnakaitsega; tunneb heameelt 
mõningate edusammude üle taastuvenergia 
valdkonnas; nõuab täiendavate meetmete 
võtmist energiatõhususe suurendamiseks ja 
energiavarustuse kindluse tagamiseks; 
kutsub Montenegro ametivõime üles 
suurendama läbipaistvust ja avaldama 
kõik dokumendid, mis on seotud uute 
energiaallikate loomisega, ning tagama 
kodanike piisav osalus otsuste tegemises, 
nõuetekohase ja strateegilise 
keskkonnamõju hindamise 
väljatöötamises ning rahvusvaheliste 
standardite ja säästva arengu põhimõtete 
järgimises; tuletab meelde asjaolu, et 
Montenegro on põhiseaduse kohaselt 
ökoloogiline riik;

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kutsub Montenegro ametivõime üles 
säilitama tasakaalu majandusarengu ja 
keskkonnakaitse vahel; kutsub valitsust 
üles tagama, et riikliku 
elektrienergiaettevõtja erastamine toimub 
läbipaistvalt ja tehakse kokkulepitud 
investeeringud; tuletab samuti meelde 
vajadust viia ennekõike kooskõlla turismi 
areng ja keskkonnakaitse; nõuab 
pikaajalist planeerimist rannikuäärse 
turismi valdkonnas ja tugevate 
mehhanismide loomist, mis takistavad 
keskkonna hävitamist ja korruptsiooni 
ruumilise planeerimise ja ehitamise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. julgustab täiendavaid jõupingutusi 
sellistes valdkondades nagu töötajate vaba 
liikumine, kapitali vaba liikumine, 
äriühinguõigus, toiduohutus, veterinaar-
ja fütosanitaarpoliitika, maksustamine, 
ettevõtlus- ja tööstuspoliitika ning finants-
ja eelarvealased õigusnormid;

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist; kordab oma üleskutset 
komisjonile ja nõukogule alustada 
vastavalt ELi aluslepingutele niisuguse 
üldiselt kohaldatava 
vahekohtumehhanismi väljatöötamist, 
mille eesmärk on lahendada kahepoolsed 
küsimused laienemisprotsessi osalisriikide 
ja liikmesriikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

19. rõhutab heanaaberlike suhete 
olulisust ja tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et peaaegu kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Cristian Dan Preda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös, eelkõige aktiivse osaluse üle 
Kagu-Euroopa arvukates piirkondlikes 
algatustes; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Tanja Fajon

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; nõuab kõigi vastuseta 
küsimuste heanaaberlikku lahendamist ja 
rõhutab vajadust lahendada kahepoolsed 
küsimused enne ühinemist;

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; avaldab Montenegrole kiitust 
heade kahepoolsete suhete säilitamise eest 
kõigi naaberriikidega; peab siiski 
kahetsusväärseks asjaolu, et kõikide 
naaberriikidega riigipiirides 
kokkuleppimine ei ole endiselt veel lõpule 
jõudnud; rõhutab vajadust lahendada 
kahepoolsed küsimused enne ühinemist;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ivo Vajgl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
riigipiirides kokkuleppimine ei ole endiselt 
veel lõpule jõudnud; rõhutab vajadust 
lahendada kahepoolsed küsimused enne 
ühinemist;

19. tunneb heameelt Montenegro 
konstruktiivse rolli üle piirkondlikus 
koostöös; peab siiski kahetsusväärseks 
asjaolu, et kõikide naaberriikidega 
maismaa- ja/või merepiirides
kokkuleppimine ei ole endiselt veel lõpule 
jõudnud; rõhutab vajadust lahendada 
kahepoolsed küsimused enne ühinemist;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Kristian Vigenin
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. tunneb heameelt Montenegro 
jätkuva koostöö üle Sarajevo 
deklaratsiooni protsessi raames seoses 
pagulaste ja ümberasustatud isikute 
küsimusega, eelkõige 2012. aasta aprillis 
toimunud rahvusvahelisel rahastajate 
konverentsil kokku lepitud piirkondliku 
eluasemekava üle; rõhutab vajadust 
jõupingutuste jätkamise järele selles 
protsessis lahendamata küsimuste 
lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Elena Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. tunneb heameelt Bosnia ja 
Hertsegoviina, Horvaatia, Montenegro ja 
Serbia allkirjastatud ministrite 
deklaratsiooni üle ja piirkondlikus 
eluasemekavas kokkuleppele jõudmise, 
samuti programmi toetuseks eraldatud 
rahaliste vahendite üle;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. tunneb heameelt ELi ja Montenegro 
vahelise kokkuleppe ratifitseerimise ja 
jõustumise üle, millega luuakse raamistik 
Montenegro osalemise jaoks Euroopa 
Liidu kriisiohjamisoperatsioonides;

Or. en


