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Amendement 1
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Visum -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Europese 
Raad van 19-20 juni 2003 en de daaraan 
gehechte bijlage, "De agenda van 
Thessaloniki voor de westelijke Balkan: 
op weg naar Europese integratie",

Or. en

Amendement 2
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 26 
juni 2012 met het besluit om op 29 juni 
2012 de toetredingsonderhandelingen te 
openen met Montenegro,

– gezien het verslag van 22 mei 2012 van 
de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad over de 
vorderingen van Montenegro bij de 
uitvoering van de hervormingen 
(COM(2012)0222 definitief) en de 
conclusies van de Raad van 26 juni 2012 
met het besluit om op 29 juni 2012 de 
toetredingsonderhandelingen te openen met 
Montenegro,

Or. en

Amendement 3
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Visum 6
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring en de aanbevelingen 
van de vierde bijeenkomst van het 
Parlementair Stabilisatie- en 
associatiecomité EU-Montenegro van 3-4 
april 2012,

– gezien de verklaring en de aanbevelingen 
van de vierde en vijfde bijeenkomst van het 
Parlementair Stabilisatie- en 
associatiecomité EU-Montenegro van 3-4 
april en 28-29 november 2012,

Or. en

Amendement 4
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag over de 
verkiezingswaarneming van het ad-
hoccomité van het bureau van de Raad 
van Europa van 29 november 2012,

Or. en

Amendement 5
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Montenegro 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
weg naar EU-lidmaatschap;

B. overwegende dat Montenegro enige
vooruitgang heeft geboekt op weg naar 
EU-lidmaatschap;

Or. en
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Amendement 6
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het democratisch 
proces dat tot de onafhankelijkheid van 
Montenegro heeft geleid, succesvol en 
vreedzaam is geweest en als een goede 
norm voor soortgelijke processen kan 
beschouwd worden;

Or. en

Amendement 7
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat sommige 
tekortkomingen in het toetredingsproces 
blijven bestaan en aangepakt moeten 
worden;

C. overwegende dat sommige 
tekortkomingen in het toetredingsproces 
blijven bestaan en aangepakt moeten 
worden, in het bijzonder de bestrijding 
van georganiseerde misdaad en corruptie 
op hoog niveau;

Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Montenegro het eerste E. overwegende dat Montenegro het eerste 
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land is waarop de nieuwe 
onderhandelingsaanpak van de EU wordt 
toegepast met een grotere nadruk op de 
fundamentele vrijheden, het gerechtelijke 
apparaat, de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad;

land is waarop de nieuwe 
onderhandelingsaanpak van de EU wordt 
toegepast met een grotere nadruk op het 
democratisch bestuur, de fundamentele 
vrijheden, de rechtsstaat, het gerechtelijke 
apparaat, de bestrijding van corruptie en 
georganiseerde misdaad;

Or. en

Amendement 9
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de rechtsstaat door 
de EU tot de essentie van het 
uitbreidingsproces is gemaakt;

Or. en

Amendement 10
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. is verheugd over de opening van de 
toetredingsonderhandelingen tussen de 
EU en Montenegro op 29 juni 2012, 
waardoor een belangrijke stap in het 
integratieproces van het land gezet is en 
de gehechtheid van de EU aan de 
Europese toekomst van de westelijke 
Balkan duidelijk herbevestigd wordt;

Or. en
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Amendement 11
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1 bis. is verheugd over het besluit van de 
Raad om op 29 juni 2012 de 
toetredingsonderhandelingen te starten 
met Montenegro; benadrukt de 
vooruitgang die het land heeft geboekt, 
zoals vermeld in het voortgangsverslag 
2012 van de Commissie; 

Or. en

Amendement 12
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd dat de vervroegde 
parlementsverkiezingen vreedzaam, vrij, 
eerlijk en overeenkomstig internationale 
normen verlopen zijn; roept de autoriteiten 
op om de samenstelling van de 
kiezerslijsten, het toezicht op de 
campagnefinanciering en de behandeling 
van klachten te verbeteren om het 
vertrouwen van de bevolking in het 
verkiezingsproces te verhogen;

1. is verheugd dat de vervroegde 
parlementsverkiezingen vreedzaam 
verlopen zijn; roept de autoriteiten op om
met het oog op toekomstige verkiezingen 
onregelmatigheden met betrekking tot de 
samenstelling van de kiezerslijsten, gebrek 
aan transparantie in verband met het 
toezicht op de campagnefinanciering en het 
gebruik van openbare middelen door 
politieke partijen te voorkomen; dringt 
voorts aan op de behandeling van klachten
en roept de Montenegrijnse autoriteiten 
op de relevante aanbevelingen van het 
ODIHR onverwijld uit te voeren om het 
vertrouwen van de bevolking in het 
verkiezingsproces te verhogen;

Or. en
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Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd dat de vervroegde 
parlementsverkiezingen vreedzaam, vrij, 
eerlijk en overeenkomstig internationale 
normen verlopen zijn; roept de autoriteiten 
op om de samenstelling van de 
kiezerslijsten, het toezicht op de 
campagnefinanciering en de behandeling 
van klachten te verbeteren om het 
vertrouwen van de bevolking in het 
verkiezingsproces te verhogen;

1. is verheugd dat de vervroegde 
parlementsverkiezingen vreedzaam, vrij, 
eerlijk en overeenkomstig internationale 
normen verlopen zijn; neemt ervan kennis 
dat door de recente wijzigingen aan de 
kieswetgeving een evenwichtige 
vertegenwoordiging van politieke partijen 
in de verkiezingsadministratie wordt 
gegarandeerd en dat deze wijzigingen in 
grote lijnen overeenstemmen met de 
aanbevelingen van de Commissie van 
Venetië en de OVSE/ODIHR; benadrukt 
echter dat het wetgevingskader niet-
discriminatie moet garanderen en dat alle 
burgers van het land het recht moeten 
hebben om te stemmen en om verkozen te 
worden; roept de autoriteiten op om de 
samenstelling van de kiezerslijsten te 
verbeteren, de correcte uitvoering van de 
wetgeving op de partijfinanciering en de 
juiste behandeling van klachten te 
garanderen om het vertrouwen van de 
bevolking in het verkiezingsproces te 
verhogen;

Or. en

Amendement 14
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd dat de vervroegde 1. is verheugd dat de vervroegde 
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parlementsverkiezingen vreedzaam, vrij, 
eerlijk en overeenkomstig internationale 
normen verlopen zijn; roept de autoriteiten 
op om de samenstelling van de 
kiezerslijsten, het toezicht op de 
campagnefinanciering en de behandeling 
van klachten te verbeteren om het 
vertrouwen van de bevolking in het 
verkiezingsproces te verhogen;

parlementsverkiezingen vreedzaam, vrij, 
eerlijk en overeenkomstig internationale 
normen verlopen zijn; roept de autoriteiten 
op om de samenstelling van de 
kiezerslijsten, de transparantie van en het 
toezicht op de campagne- en 
partijfinanciering en de behandeling van 
klachten te verbeteren alsook te trachten 
alle vormen van misbruik uit te sluiten, 
vooral dat van openbare middelen voor 
politieke doeleinden, om het vertrouwen 
van de bevolking in het verkiezingsproces 
te verhogen;

Or. en

Amendement 15
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. moedigt alle politieke actoren aan om 
door middel van een constructieve dialoog 
en nauwe samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld de aandacht te 
blijven richten op de postelectorale agenda 
inzake EU-integratie van het land;

2. verheugt zich over de installatie van de 
nieuwe regering en de verklaringen van 
de nieuwe premier om de inspanningen 
voor de Euro-Atlantische integratie te 
verhogen en vooral aandacht te besteden 
aan de rechtsstaat en de bestrijding van 
corruptie en georganiseerde misdaad;
moedigt alle politieke actoren aan om door 
middel van een constructieve dialoog en 
nauwe samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld de aandacht te 
blijven richten op de agenda inzake EU-
integratie van het land;

Or. en

Amendement 16
Eduard Kukan
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. moedigt alle politieke actoren aan om 
door middel van een constructieve dialoog 
en nauwe samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld de aandacht te 
blijven richten op de postelectorale agenda 
inzake EU-integratie van het land;

2. verheugt zich over de vorming van de 
nieuwe regering en moedigt alle politieke 
actoren aan om door middel van een 
constructieve dialoog en nauwe 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld de aandacht te blijven richten 
op de agenda inzake EU-integratie van het 
land;

Or. en

Amendement 17
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. moedigt alle politieke actoren aan om 
door middel van een constructieve dialoog 
en nauwe samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld de aandacht te 
blijven richten op de postelectorale agenda 
inzake EU-integratie van het land;

2. moedigt alle politieke actoren aan om 
door middel van een constructieve dialoog 
en nauwe samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld de aandacht te 
blijven richten op de postelectorale agenda 
inzake EU-integratie van het land; 
benadrukt de verantwoordelijkheid van 
zowel de Montenegrijnse regering als het 
parlement om de burgers en het 
maatschappelijk middenveld tijdig te 
informeren over en te betrekken bij de 
ontwikkelingen van het 
onderhandelingsproces; roept de 
Montenegrijnse regering op de 
documenten in verband met de 
onderhandelingen over de toetreding tot 
de EU openbaar te maken;

Or. en
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Amendement 18
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over de nieuwe 
onderhandelingsaanpak van de EU waarbij 
cruciale kwesties van hoofdstuk 23 en 24 
in een vroege onderhandelingsfase aan bod 
komen zodat er zo veel mogelijk tijd 
beschikbaar is voor de totstandkoming van 
de nodige wetgeving, instellingen en 
gedegen resultaten van de uitvoering;

3. is verheugd over de start van de 
onderhandelingen met Montenegro en is 
van mening dat dit eveneens een positief 
signaal vormt voor andere landen in de 
regio; moedigt de autoriteiten in 
Podgorica aan de hervormingsprocessen 
aan te houden; is evenzeer verheugd over
de nieuwe onderhandelingsaanpak van de 
EU waarbij cruciale kwesties van 
hoofdstuk 23 en 24 in een vroege 
onderhandelingsfase aan bod komen zodat 
de aandacht voor de rechtsstaat wordt 
verscherpt en er zo veel mogelijk tijd 
beschikbaar is voor de totstandkoming van 
de nodige wetgeving, instellingen en 
gedegen resultaten van de uitvoering;

Or. en

Amendement 19
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over de nieuwe 
onderhandelingsaanpak van de EU waarbij 
cruciale kwesties van hoofdstuk 23 en 24 
in een vroege onderhandelingsfase aan bod 
komen zodat er zo veel mogelijk tijd 
beschikbaar is voor de totstandkoming van 
de nodige wetgeving, instellingen en 
gedegen resultaten van de uitvoering;

3. is verheugd over de nieuwe 
onderhandelingsaanpak van de EU waarbij 
cruciale kwesties van hoofdstuk 23 en 24 
in een vroege onderhandelingsfase aan bod 
komen zodat er zo veel mogelijk tijd 
beschikbaar is voor de totstandkoming van 
de nodige wetgeving, instellingen en 
gedegen resultaten van de uitvoering; is 
van mening dat nieuwe 
onderhandelingshoofdstukken zo spoedig 
mogelijk geopend moeten worden op 
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voorwaarde dat het hervormingsproces 
wordt aangehouden en concrete 
resultaten geleverd worden;

Or. en

Amendement 20
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt tevreden kennis van het feit 
dat de steun in het kader van het 
instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA) in Montenegro goed werkt; moedigt 
zowel de Montenegrijnse regering als de 
Commissie aan om de administratieve 
procedure voor het verkrijgen van IPA-
steun te vereenvoudigen zodat deze steun 
gemakkelijker toegankelijk wordt voor 
kleinere en niet-gecentraliseerde 
maatschappelijke organisaties, vakbonden 
en andere begunstigden;

Or. en

Amendement 21
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verheugt zich erover dat de 
controlefunctie van het parlement verder 
werd versterkt door de goedkeuring van 
een wet op parlementair onderzoek en door 
wijzigingen van het reglement van het 
parlement en van de wet over de 

4. verheugt zich erover dat de
controlefunctie van het parlement verder 
werd versterkt door de goedkeuring van 
een wet op parlementair onderzoek en door 
wijzigingen van het reglement van het 
parlement en van de wet over de 
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bescherming van gegevens; benadrukt dat 
de wetgevingscapaciteiten en de 
raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld verder versterkt moeten 
worden;

bescherming van gegevens; benadrukt dat 
de wetgevingscapaciteiten en de 
raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld verder versterkt moeten 
worden; roept het parlement op zijn 
controlefunctie te blijven verbeteren, in 
het bijzonder met betrekking tot de 
bestrijding van georganiseerde misdaad 
en corruptie; ijvert voor een actievere 
betrokkenheid van het parlement bij de 
toetredingsonderhandelingen via 
strategische en politieke discussies, 
beleidsanalyse en toetsing van wetgeving 
in verschillende parlementaire commissies 
om een zinvolle controle over de 
onderhandelingen te krijgen; ijvert voor 
een krachtigere parlementaire controle op 
de tenuitvoerlegging van aangenomen 
wetgeving en resoluties;

Or. en

Amendement 22
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verheugt zich erover dat de 
controlefunctie van het parlement verder 
werd versterkt door de goedkeuring van 
een wet op parlementair onderzoek en door 
wijzigingen van het reglement van het 
parlement en van de wet over de 
bescherming van gegevens; benadrukt dat 
de wetgevingscapaciteiten en de 
raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld verder versterkt moeten 
worden;

4. verheugt zich erover dat de 
controlefunctie van het parlement verder 
werd versterkt door de goedkeuring van 
een wet op parlementair onderzoek en door 
wijzigingen van het reglement van het 
parlement en van de wet over de 
bescherming van gegevens alsook door de 
beginnende tenuitvoerlegging van de wet 
op parlementaire controle op de 
veiligheids- en defensiesector; benadrukt 
dat de garantie van civiele controle op het 
militaire apparaat doorslaggevend is voor 
democratische hervormingen; benadrukt 
dat de wetgevingscapaciteiten en de 
raadpleging van het maatschappelijk 
middenveld verder versterkt moeten 
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worden;

Or. en

Amendement 23
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt het parlement grondwettelijke 
bepalingen vast te stellen die tot een 
versterking van de onafhankelijkheid en de 
verantwoordingsplicht van justitie zouden 
leiden, en die de gerechtelijke 
onafhankelijkheid en professionele 
autonomie van de Raad van justitie en 
vervolging zouden vergroten;

5. verzoekt het parlement grondwettelijke 
bepalingen vast te stellen die tot een 
versterking van de onafhankelijkheid, de 
integriteit en de verantwoordingsplicht van 
justitie zouden leiden, en die de 
gerechtelijke onafhankelijkheid en 
professionele autonomie van de Raad van 
justitie en vervolging zouden vergroten; is 
van mening dat bijkomende inspanningen 
nodig zijn om te zorgen voor op 
verdiensten gebaseerde benoemingen en 
carrièreontwikkelingen;

Or. en

Amendement 24
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt het parlement grondwettelijke 
bepalingen vast te stellen die tot een 
versterking van de onafhankelijkheid en de 
verantwoordingsplicht van justitie zouden 
leiden, en die de gerechtelijke 
onafhankelijkheid en professionele 
autonomie van de Raad van justitie en 
vervolging zouden vergroten;

5. verzoekt het parlement grondwettelijke 
bepalingen vast te stellen die tot een 
versterking van de onafhankelijkheid en de 
verantwoordingsplicht van justitie zouden 
leiden, die de gerechtelijke 
onafhankelijkheid en professionele 
autonomie van de Raad van justitie en 
vervolging zouden vergroten en die de 
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politieke onafhankelijkheid van het 
grondwettelijk hof zouden garanderen;

Or. en

Amendement 25
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over de maatregelen ter 
verbetering van de gerechtelijke efficiëntie, 
met inbegrip van het terugdringen van het 
aantal nog in behandeling zijnde zaken, 
maar blijft bezorgd over de duur van de 
rechtsgang en de gebrekkige infrastructuur 
van vele rechtbanken; roept de autoriteiten 
op duidelijke criteria in te voeren voor de 
promotie en professionele beoordeling van 
rechters en aanklagers;

6. is verheugd over de maatregelen ter 
verbetering van de gerechtelijke efficiëntie, 
met inbegrip van het terugdringen van het 
aantal nog in behandeling zijnde zaken, 
maar blijft bezorgd over de duur van de 
rechtsgang, het gebrek aan alternatieven 
voor de opsluiting van kinderen die in 
aanraking komen met het gerecht en de 
gebrekkige infrastructuur van vele 
rechtbanken; roept de autoriteiten op 
duidelijke criteria in te voeren voor de 
promotie en professionele beoordeling van 
rechters en aanklagers en maatregelen te 
bevorderen ter verbetering van de 
capaciteiten van professionelen die 
werken met kinderen die in aanraking 
komen met het gerecht;

Or. en

Amendement 26
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is verheugd over de maatregelen ter 
verbetering van de gerechtelijke efficiëntie, 

6. is verheugd over de maatregelen ter 
verbetering van de gerechtelijke efficiëntie, 
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met inbegrip van het terugdringen van het 
aantal nog in behandeling zijnde zaken, 
maar blijft bezorgd over de duur van de 
rechtsgang en de gebrekkige infrastructuur 
van vele rechtbanken; roept de autoriteiten 
op duidelijke criteria in te voeren voor de 
promotie en professionele beoordeling van 
rechters en aanklagers;

met inbegrip van het terugdringen van het 
aantal nog in behandeling zijnde zaken, 
maar blijft bezorgd over de duur van de 
rechtsgang en de gebrekkige infrastructuur 
van vele rechtbanken; roept de autoriteiten 
op duidelijke criteria in te voeren voor de 
promotie en professionele beoordeling van 
rechters en aanklagers; blijft bezorgd over 
de kwaliteit van statistieken en roept op tot 
meer transparantie met betrekking tot 
gerechtelijke uitspraken en een verbeterde 
samenwerking tussen het gerechtelijk 
apparaat en het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 27
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. blijft bezorgd over het gebrek aan 
alternatieven voor de opsluiting van 
kinderen die in aanraking komen met het 
gerecht; roept de autoriteiten op 
maatregelen te bevorderen ter verbetering 
van de capaciteiten van professionelen die 
werken met kinderen die als verdachten, 
beschuldigden, daders, slachtoffers of 
getuigen van een misdaad in aanraking 
komen met het gerecht;

Or. en

Amendement 28
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. roept op tot verdere maatregelen om een 
professioneel, doeltreffend, op verdiensten 
gebaseerd en onpartijdig openbaar bestuur 
te creëren; is verheugd over de 
alomvattende, op rationalisering en 
modernisering gerichte hervorming van de 
openbare sector;

7. roept op tot verdere maatregelen om een 
professioneel, doeltreffend, op verdiensten 
gebaseerd en onpartijdig openbaar bestuur 
te creëren; benadrukt dat dit op een 
financieel duurzame manier en met 
gepaste verificatiemechanismen dient te 
gebeuren; is verheugd over de 
alomvattende, op rationalisering en 
modernisering gerichte hervorming van de 
openbare sector;

Or. en

Amendement 29
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept op tot verdere maatregelen om een 
professioneel, doeltreffend, op verdiensten 
gebaseerd en onpartijdig openbaar bestuur 
te creëren; is verheugd over de 
alomvattende, op rationalisering en 
modernisering gerichte hervorming van de 
openbare sector;

7. roept op tot verdere maatregelen om een 
professioneel, doeltreffend, op verdiensten 
gebaseerd en onpartijdig openbaar bestuur 
te creëren, dat in de praktijk een dienst 
voor de burgers moet vormen; is verheugd 
over de alomvattende, op rationalisering en 
modernisering gerichte hervorming van de 
openbare sector en roept op tot de 
tenuitvoerlegging ervan;

Or. en

Amendement 30
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op de band tussen beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld te 
versterken; verheugt zich erover dat ngo's 
deel uitmaken van de werkgroepen voor 
het toetredingsproces zodat het 
verantwoorde en transparante verloop van 
het toetredingsproces wordt gegarandeerd; 
vindt het belangrijk dat zij evenwaardige 
leden van deze werkgroepen zijn; verheugt 
zich over het nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering 
ter stimulering van participerende 
democratie in beleidsvorming en e-
governance;

8. roept op de band tussen beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld te 
versterken; verheugt zich erover dat ngo's 
deel uitmaken van de werkgroepen voor 
het toetredingsproces zodat het 
verantwoorde en transparante verloop van 
het toetredingsproces wordt gegarandeerd; 
vindt het belangrijk dat zij evenwaardige 
leden van deze werkgroepen zijn; verheugt 
zich over het nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering 
ter stimulering van participerende 
democratie in beleidsvorming en e-
governance; moedigt Montenegro aan te 
overwegen een "nationaal comité" op te 
richten, dat bestaat uit parlementsleden 
en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en dienst 
doet als overlegforum tijdens de 
onderhandelingsperiode;

Or. en

Amendement 31
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op de band tussen beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld te 
versterken; verheugt zich erover dat ngo's 
deel uitmaken van de werkgroepen voor 
het toetredingsproces zodat het 
verantwoorde en transparante verloop van 
het toetredingsproces wordt gegarandeerd; 
vindt het belangrijk dat zij evenwaardige 
leden van deze werkgroepen zijn; verheugt 
zich over het nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering 
ter stimulering van participerende 

8. roept op de band tussen beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld te 
versterken; verheugt zich erover dat ngo's 
deel uitmaken van de werkgroepen voor 
het toetredingsproces zodat het 
verantwoorde en transparante verloop van 
het toetredingsproces wordt gegarandeerd;
vindt het belangrijk dat zij evenwaardige 
leden van deze werkgroepen zijn; verheugt 
zich over het nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering 
ter stimulering van participerende 
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democratie in beleidsvorming en e-
governance;

democratie in beleidsvorming en e-
governance; benadrukt de 
verantwoordelijkheid van zowel de 
regering als het parlement om de burgers 
en het maatschappelijk middenveld tijdig 
te informeren over de ontwikkelingen van 
het onderhandelingsproces;

Or. en

Amendement 32
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept op de band tussen beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld te 
versterken; verheugt zich erover dat ngo's 
deel uitmaken van de werkgroepen voor 
het toetredingsproces zodat het 
verantwoorde en transparante verloop van 
het toetredingsproces wordt gegarandeerd; 
vindt het belangrijk dat zij evenwaardige 
leden van deze werkgroepen zijn; verheugt 
zich over het nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering 
ter stimulering van participerende 
democratie in beleidsvorming en e-
governance;

8. roept op de band tussen beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld te 
versterken; verheugt zich erover dat ngo's 
deel uitmaken van de werkgroepen voor 
het toetredingsproces zodat het 
verantwoorde en transparante verloop van 
het toetredingsproces wordt gegarandeerd; 
vindt het belangrijk dat zij de facto als
evenwaardige leden van deze werkgroepen 
beschouwd worden en daardoor toegang 
hebben tot alle relevante vergaderingen 
en documenten; verheugt zich over het 
nieuwe elektronische 
verzoekschriftenplatform van de regering 
ter stimulering van participerende 
democratie in beleidsvorming en e-
governance;

Or. en

Amendement 33
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herhaalt dat actieve en 
onafhankelijke organisaties van het 
maatschappelijk middenveld van 
wezenlijk belang zijn voor de democratie; 
erkent het belangrijke werk dat door 
maatschappelijke organisaties en 
vrouwenorganisaties wordt uitgevoerd met 
betrekking tot de bevordering van de 
rechten van de LGBT-gemeenschap, 
geweld tegen vrouwen, een toenemende 
participatie van vrouwen in de politiek, 
inspanningen voor de opbouw van vrede 
en de rol van het maatschappelijk 
middenveld als waakhond; onderstreept 
het belang van een dialoog met de 
maatschappelijke organisaties en 
benadrukt de cruciale rol die 
maatschappelijke organisaties spelen bij 
de versterking van de regionale 
samenwerking op sociaal en politiek vlak; 
verheugt zich over de verbeterde 
samenwerking van de regering met ngo's, 
maar roept op tot een bredere raadpleging 
over de beleidsvorming, met inbegrip van 
de formulering van beleidslijnen en 
wetgeving en het toezicht op de 
activiteiten van de autoriteiten;

Or. en

Amendement 34
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. onderstreept dat Montenegro de 
acht basisverdragen inzake 
arbeidsrechten van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en het herzien 
Europees Sociaal Handvest heeft 
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geratificeerd; onderstreept dat de 
arbeidswetgeving weliswaar voorziet in 
fundamentele arbeids- en 
vakbondsrechten, maar er nog steeds 
beperkingen zijn; moedigt Montenegro 
ertoe aan de arbeids- en vakbondsrechten 
verder te versterken; wijst op de 
belangrijke rol van de sociale dialoog en 
spoort de Montenegrijnse regering aan 
om meer ambitie te tonen met betrekking 
tot de Sociale Raad en deze verder te 
versterken; onderstreept dat het 
belangrijk is de transparantie en 
doeltreffendheid van de Sociale Raad te 
verbeteren; moedigt de Montenegrijnse 
autoriteiten ertoe aan de arbeidswetgeving 
te wijzigen en deze in overeenstemming te 
brengen met het EU-acquis;

Or. en

Amendement 35
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. is bezorgd dat de prestaties van 
de arbeidsmarkt zwak blijven en dat de 
werkloosheid is blijven stijgen tot 
momenteel 20%; is verheugd over de 
nationale strategie voor de ontwikkeling 
van werkgelegenheid en human resources 
voor de periode 2012-2015; moedigt de 
Montenegrijnse autoriteiten aan de 
strategie spoedig uit te voeren, de 
capaciteiten van de overheidsdienst voor
werkgelegenheid te versterken en de 
inspanningen op te voeren om iets te doen 
aan de lage activiteits- en 
werkgelegenheidsgraad en aan het feit dat 
de beschikbare vaardigheden niet 
aangepast zijn aan de behoeften;
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Or. en

Amendement 36
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; roept de autoriteiten op om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt voorts dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden en dat de 
aanbevelingen van de GRECO ten uitvoer 
gelegd moeten worden om de 
transparantie van verkiezingscampagnes 
te verhogen;

Or. en

Amendement 37
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid
blijft; moedigt de regering aan om op een 

9. betreurt het dat corruptie te vaak met 
een buitensporige mate van tolerantie
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consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

opgevat blijft worden; moedigt de regering 
aan om op een consistente wijze 
anticorruptiemaatregelen uit te voeren, met 
inbegrip van de nieuwe wet op de 
financiering van politieke partijen, om 
gedegen resultaten op te bouwen, vooral 
met betrekking tot onderzoeken van en 
veroordelingen in corruptiezaken op hoog 
niveau, om preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein van de 
toezichthoudende instellingen en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

Or. en

Amendement 38
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

9. neemt er kennis van dat corruptie 
wijdverspreid blijft; moedigt de regering 
aan om op een consistente wijze 
anticorruptiemaatregelen uit te voeren, met 
inbegrip van de nieuwe wet op de 
financiering van politieke partijen, om 
gedegen resultaten op te bouwen, vooral 
met betrekking tot onderzoeken van en 
veroordelingen in corruptiezaken op hoog 
niveau, om preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;
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Or. en

Amendement 39
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden; roept met klem 
op tot concrete resultaten in onderzoeken 
naar corruptie op hoog niveau, zoals de 
inbeslagname van de door corruptie 
verkregen activa; roept in dit verband 
eveneens op tot uitgebreide onderzoeken 
naar privatiseringszaken die geleid 
hebben tot de liquidatie of zeer zwakke 
resultaten van de bedrijven in kwestie;

Or. en

Amendement 40
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 
preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de capaciteiten van de 
toezichthoudende instellingen vergroot 
moeten worden, in het bijzonder van de 
nationale verkiezingscommissie, de 
nationale rekenkamer en de commissie ter 
voorkoming van belangenconflicten; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

Or. en

Amendement 41
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
uit te voeren, met inbegrip van de nieuwe 
wet op de financiering van politieke 
partijen, om gedegen resultaten op te 
bouwen, vooral met betrekking tot 
onderzoeken van en veroordelingen in 
corruptiezaken op hoog niveau, om 

9. betreurt het dat corruptie wijdverspreid 
blijft; moedigt de regering aan om op een 
consistente wijze anticorruptiemaatregelen 
en maatregelen met betrekking tot 
belangenconflicten uit te voeren, met 
inbegrip van de nieuwe wet op de 
financiering van politieke partijen, om 
gedegen resultaten op te bouwen, vooral 
met betrekking tot onderzoeken van en 
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preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

veroordelingen in corruptiezaken op hoog 
niveau, om preventie-instrumenten en 
bewustmakingscampagnes verder te 
verstevigen en om burgers die 
corruptiezaken melden te beschermen; 
benadrukt dat de administratieve 
capaciteiten in dit domein en de 
samenwerking tussen agentschappen 
versterkt moeten worden;

Or. en

Amendement 42
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de regering op het juridisch kader 
te versterken en de capaciteiten van 
handhavingsorganen in de strijd tegen 
georganiseerde misdaad te verhogen; roept 
op tot de uitbreiding van de binnenlandse, 
regionale en internationale samenwerking; 
looft de maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel, maar roept 
op tot doeltreffend onderzoek en 
vervolging;

10. roept de regering op het juridisch kader 
te versterken en de capaciteiten van 
handhavingsorganen in de strijd tegen 
georganiseerde misdaad te verhogen; roept 
op tot de uitbreiding van de binnenlandse, 
regionale en internationale samenwerking; 
looft de maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel, maar roept 
op tot doeltreffend onderzoek en 
vervolging alsook tot een verbetering van 
de capaciteiten van handhavings- en 
gerechtelijke autoriteiten in de strijd tegen 
mensenhandel en een versterking van de 
identificatie en bescherming van de 
slachtoffers, vooral van vrouwen en 
kinderen;

Or. en

Amendement 43
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de regering op het juridisch kader 
te versterken en de capaciteiten van 
handhavingsorganen in de strijd tegen 
georganiseerde misdaad te verhogen; roept 
op tot de uitbreiding van de binnenlandse, 
regionale en internationale samenwerking; 
looft de maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel, maar roept 
op tot doeltreffend onderzoek en 
vervolging;

10. roept de regering op het juridisch kader 
te versterken en de capaciteiten van 
handhavingsorganen in de strijd tegen 
georganiseerde misdaad te verhogen; roept 
op tot de uitbreiding van de binnenlandse, 
regionale en internationale samenwerking, 
vooral op het gebied van financiële 
onderzoeken; looft de maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel, maar roept op tot 
doeltreffend onderzoek en vervolging;

Or. en

Amendement 44
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de regering en het parlement 
op om vóór de presidentsverkiezingen van 
2013 een nieuwe wet op de financiering 
van de campagnes voor de 
presidentsverkiezingen van Montenegro 
uit te werken in overeenstemming met de 
nieuwe wet op de financiering van 
politieke partijen en internationale beste 
praktijken van andere landen en deze aan 
te nemen teneinde elk misbruik van 
publieke middelen te voorkomen;

Or. en

Amendement 45
Tanja Fajon
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen;

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat meer 
inspanningen worden geleverd om alle 
gevallen van geweld en aanvallen op 
journalisten en risico's voor de persvrijheid 
naar behoren te onderzoeken en te 
vervolgen; nodigt de autoriteiten uit om, 
uitgaande van de Europese normen, de 
onafhankelijkheid, zelfvoorziening, 
toezichthoudende capaciteit en goede 
werking van regelgevende instanties te 
garanderen;

Or. en

Amendement 46
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen 
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen;

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen 
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen; is zeer bezorgd over de 
disproportionele, dreigende verklaringen 
van hoge ambtenaren over de activiteiten 
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en de rol van de media en het 
maatschappelijk middenveld; is eveneens 
zeer bezorgd over de recente aanklachten 
tegen Vijesti en Dan wegens hun 
verslaggeving over de privatisering van 
Telekom; veroordeelt elke poging om 
onafhankelijke media financieel te 
verzwakken;

Or. en

Amendement 47
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen 
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen;

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen 
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; dringt erop aan 
dat de bevoegde autoriteiten pluralisme in 
de media en de vrijheid van 
meningsuiting garanderen en bevorderen 
via media die vrij zijn van politieke en 
elke andere inmenging, zijn en dat zij dit 
bevorderen, nodigt de autoriteiten uit om, 
uitgaande van de Europese normen, de 
onafhankelijkheid en goede werking van 
regelgevende instanties te garanderen;

Or. en

Amendement 48
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen 
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen;

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; benadrukt dat de bescherming van 
de persvrijheid een basisbeginsel van de 
EU en een van de voornaamste 
prioriteiten voor Montenegro als 
kandidaat-lidstaat is; is verheugd over de 
vooruitgang om smaad en laster uit het 
strafrecht te halen; vindt het belangrijk dat 
alle bedreigingen van en aanvallen op 
journalisten en risico's voor de persvrijheid 
naar behoren worden onderzocht en 
vervolgd; nodigt de autoriteiten uit om, 
uitgaande van de Europese normen, de 
onafhankelijkheid en goede werking van 
regelgevende instanties te garanderen;

Or. en

Amendement 49
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; is verheugd over de vooruitgang om 
smaad en laster uit het strafrecht te halen; 
vindt het belangrijk dat alle bedreigingen 
van en aanvallen op journalisten en risico's 
voor de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen;

11. merkt op dat het medialandschap 
verscheiden is en verdeeld langs politieke 
lijnen; brengt in herinnering dat het 
belangrijk is verantwoordelijke media te 
stimuleren die niet misbruikt worden om 
haatpropaganda te verspreiden; is 
verheugd over de vooruitgang om smaad 
en laster uit het strafrecht te halen; vindt 
het belangrijk dat alle bedreigingen van en 
aanvallen op journalisten en risico's voor 
de persvrijheid naar behoren worden 
onderzocht en vervolgd; nodigt de 
autoriteiten uit om, uitgaande van de 
Europese normen, de onafhankelijkheid en 
goede werking van regelgevende instanties 
te garanderen;
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Or. en

Amendement 50
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is zeer bezorgd dat de 
politieonderzoeken over een aantal 
gewelddadige aanvallen op 
Montenegrijnse mediavertegenwoordigers 
en -voorzieningen tot geen enkel vonnis 
hebben geleid; herinnert eraan dat de 
zaken rond Dusko Jovanovic, Olivera 
Lakic en het in brand steken van auto's 
van het dagblad Vijesti dringend met 
succes onderzocht en vervolgd moeten 
worden; benadrukt dat het belangrijk is 
deze situatie aanzienlijk te verbeteren, ook 
om gerechtigheid te bezorgen aan de 
slachtoffers en hun families;

Or. en

Amendement 51
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. roept het parlement op de 
transparantie van Montenegrijnse 
instellingen te garanderen en vooral
informatie die corruptie en 
georganiseerde misdaad kan onthullen, 
vrij te geven door een gepaste 
tenuitvoerlegging van de nieuwe wet op de 
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vrije toegang tot informatie, in 
overeenstemming met de normen van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens en internationale beste praktijken;

Or. en

Amendement 52
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren, hun deelname aan het openbaar 
bestuur te garanderen en hun cultureel 
erfgoed en identiteit te beschermen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen; benadrukt de 
verantwoordelijkheid van de regering en 
van alle politieke partijen om proactief 
een klimaat van tolerantie en inclusie te 
scheppen;

Or. en

Amendement 53
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden en mensen met een 
handicap; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen met 
inbegrip van toegang tot inclusief 
onderwijs voor alle kinderen; veroordeelt 
fysiek en verbaal geweld tegen leden van 
de LGBT-gemeenschap en roept de 
autoriteiten op al het mogelijke te doen om 
dit geweld te voorkomen; is verheugd over 
de oprichting van een opvangtehuis voor 
de LGBT-gemeenschap en zet de 
autoriteiten ertoe aan de financiering 
ervan veilig te stellen; roept de
Montenegrijnse regering op publiekelijk 
steun te verlenen aan de plannen voor een 
Pride in Podgorica in 2013 en de 
veiligheid van de deelnemers te 
garanderen;

Or. en

Amendement 54
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden, maar erkent dat de inclusie 
van de Roma, Ashkali en Egyptenaren 
verbeterd moet worden, vooral via de 
tenuitvoerlegging van de relevante 
beleidsdocumenten; zet de autoriteiten 
ertoe aan verdere maatregelen te nemen ter 
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veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

Or. en

Amendement 55
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen; moedigt 
Montenegro aan meer inspanningen te 
leveren om het publiek bewust te maken 
van alle soorten discriminatie;

Or. en

Amendement 56
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden, toegang tot de 
diensten voor sociale zekerheid, 
gezondheid, onderwijs, huisvesting en 
werkgelegenheid van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen, met 
speciale aandacht voor de Roma, Ashkali 
en Egyptenaren; veroordeelt fysiek en 
verbaal geweld tegen leden van de LGBT-
gemeenschap en roept de autoriteiten op al 
het mogelijke te doen om dit geweld te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 57
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen; 
veroordeelt fysiek en verbaal geweld tegen 
leden van de LGBT-gemeenschap en roept 
de autoriteiten op al het mogelijke te doen 
om dit geweld te voorkomen;

12. is ingenomen met de vooruitgang in de 
bescherming en integratie van 
minderheden en mensen met een 
handicap; zet de autoriteiten ertoe aan 
verdere maatregelen te nemen ter 
bestrijding van discriminatie, de 
leefomstandigheden van minderheden te 
verbeteren en hun deelname aan het 
openbaar bestuur te garanderen met 
inbegrip van toegang tot inclusief 
onderwijs voor alle kinderen; veroordeelt 
fysiek en verbaal geweld tegen leden van 
de LGBT-gemeenschap en roept de 
autoriteiten op al het mogelijke te doen om 
dit geweld te voorkomen;
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Or. en

Amendement 58
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verheugt zich over de belofte van 
de regering om discriminatie op grond 
van seksuele geaardheid en 
genderidentiteit te bestrijden, onder 
andere door in maart 2012 de 
internationale conferentie "Samen tegen 
discriminatie" ("Together against 
Discrimination") te organiseren, waar 
hoge overheidsorganen van de regio zijn 
bijeengekomen om de sociaaljuridische 
situatie van de LGBT-gemeenschap te 
bespreken; roept de regering op met ngo's 
samen te werken om verdere aanvallen en 
discriminatie te voorkomen; kijkt uit naar 
nauwere samenwerking op dit gebied;

Or. en

Amendement 59
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 

13. beschouwt vrouwen als belangrijke 
actoren voor verandering in de 
Montenegrijnse samenleving en is 
bezorgd dat maar weinig vooruitgang is 
geboekt met betrekking tot de rechten van 
vrouwen en gendergelijkheid; benadrukt 
dat het een probleem is dat vrouwen nog 
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kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten;

steeds ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement, ministeries, belangrijke 
functies in de regering, posities met 
besluitvormende bevoegdheden in de 
openbare en lokale administratie en op de 
arbeidsmarkt en dat hun rechten op het 
gebied van werkgelegenheid vaak 
genegeerd worden; moedigt de autoriteiten 
aan de wetgeving inzake gendergelijkheid 
te doen naleven, het principe van gelijk 
loon in te voeren en de wet op de 
bescherming tegen familiaal geweld ten 
uitvoer te leggen; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten;

Or. en

Amendement 60
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten;

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en op de arbeidsmarkt en 
betreurt het dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; is verheugd over de invoering van 
quota in de Montenegrijnse kieswetgeving 
en drukt zijn tevredenheid erover uit dat 
de nieuwe bepalingen waardoor er 30% 
vrouwelijke kandidaten op de lijsten 
moeten staan, in april 2012 voor het eerst 
werden toegepast in twee gemeenten, dat 
bij de parlementsverkiezingen van oktober 
2012 drie van de geregistreerde lijsten aan 
deze wettelijke vereiste voldeden en dat 
één lijst geleid werd door een vrouw;
moedigt de autoriteiten aan de wetgeving 
inzake gendergelijkheid te doen naleven en 
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meer inspanningen te leveren in de strijd 
tegen huiselijk geweld; uit zijn 
bezorgdheid over kinderarmoede en over 
het feit dat ongeveer drie op de vier arme 
kinderen in afgelegen plattelandsgebieden 
wonen zonder toegang tot basisdiensten;

Or. en

Amendement 61
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten;

13. betreurt het dat in het algemeen maar 
weinig vooruitgang is geboekt op het vlak 
van gendermainstreaming en gelijke 
participatie van vrouwen; merkt op dat 
vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
overheids- en andere voor 
gendergelijkheid bevoegde organen met 
voldoende personeel en financiële 
middelen te versterken en de wetgeving 
inzake gendergelijkheid te doen naleven;
moedigt de autoriteiten aan de wetgeving 
inzake gendergelijkheid te doen naleven; 
uit zijn bezorgdheid over kinderarmoede en 
over het feit dat ongeveer drie op de vier 
arme kinderen in afgelegen 
plattelandsgebieden wonen zonder toegang 
tot basisdiensten;

Or. en

Amendement 62
Lívia Járóka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten;

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven met speciale aandacht voor de 
recent aangenomen strategie ter 
uitvoering van de wet op bescherming 
tegen familiaal geweld; uit zijn 
bezorgdheid over kinderarmoede en over 
het feit dat ongeveer drie op de vier arme 
kinderen in afgelegen plattelandsgebieden 
wonen zonder toegang tot basisdiensten;
roept de Montenegrijnse autoriteiten op 
de bevoegdheden uit te breiden van de 
ombudsman met betrekking tot de rechten 
van kinderen en van de Raad voor de 
rechten van het kind;

Or. en

Amendement 63
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; benadrukt dat huiselijk geweld 
tegen vrouwen nog altijd wijdverspreid is 
in de samenleving en moedigt de 
autoriteiten aan meer nadruk te leggen op 
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zonder toegang tot basisdiensten; de tenuitvoerlegging van het wettelijk 
kader en op de bewustmaking over dit 
onderwerp; moedigt de autoriteiten aan
bezorgdheid te uiten over kinderarmoede 
en over het feit dat ongeveer drie op de vier 
arme kinderen in afgelegen 
plattelandsgebieden wonen zonder toegang 
tot basisdiensten;

Or. en

Amendement 64
Charles Tannock

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten;

13. merkt op dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in het 
parlement en dat hun rechten op het gebied 
van werkgelegenheid vaak genegeerd 
worden; moedigt de autoriteiten aan de 
wetgeving inzake gendergelijkheid te doen 
naleven; uit zijn bezorgdheid over 
kinderarmoede en over het feit dat 
ongeveer drie op de vier arme kinderen in 
afgelegen plattelandsgebieden wonen 
zonder toegang tot basisdiensten; roept op 
tot een verbetering van de diensten voor 
risicokinderen en -gezinnen en tot 
hervormingen ter versterking van de 
sociale diensten vooral om te voorkomen 
dat kinderen onder de drie jaar in een 
instelling worden geplaatst;

Or. en

Amendement 65
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept op tot een verbetering van de 
diensten voor risicokinderen en -gezinnen 
en tot hervormingen ter versterking van 
de sociale diensten vooral om te 
voorkomen dat kinderen onder de drie 
jaar in een instelling worden geplaatst;

Or. en

Amendement 66
Göran Färm

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. zet de Montenegrijnse autoriteiten 
ertoe aan de veiligheid van de verdedigers 
van de mensenrechten van vrouwen 
(women human rights defenders, WHRD) 
te garanderen; uit zijn bezorgdheid over 
het feit dat haatpropaganda, bedreigingen 
en fysiek geweld in 2012 nog steeds 
voorkomen, niet het minst tegen activisten 
die opkomen voor de rechten van de 
LGBT-gemeenschap en activisten die het 
belangrijk vinden om in het reine te 
komen met het verleden;

Or. en

Amendement 67
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de regering op de 
bevoegdheden van de ombudsman verder 
uit te breiden door hem te machtigen op te 
treden tegen mishandelingen;

Or. en

Amendement 68
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. roept het parlement op een 
onafhankelijke en professionele 
commissie ter voorkoming van 
belangenconflicten op te richten en ervoor 
te zorgen dat deze bestaat uit leden die 
niet betrokken zijn geweest bij gevallen 
van belangenconflicten, georganiseerde 
misdaad en corruptie; 

Or. en

Amendement 69
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om de arbeidsmarkt flexibeler te maken 
en het concurrentievermogen te 

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om stabiele, permanente en zekere 
werkgelegenheid te verschaffen voor de 
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stimuleren; burgers van Montenegro;

Or. el

Amendement 70
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om de arbeidsmarkt flexibeler te maken
en het concurrentievermogen te stimuleren;

14. looft Montenegro voor het feit dat het 
qua structurele hervormingen vooroploopt 
in de westelijke Balkan en voor het 
behoud van de macro-economische en 
fiscale stabiliteit ondanks de economische 
crisis; merkt echter op dat de staatsschuld 
gestaag en snel toeneemt en moedigt de 
regering aan de structurele hervormingen 
voort te zetten om zijn capaciteit om 
belastingen te innen te verhogen, de 
uitgaven te rationaliseren en het 
concurrentievermogen te stimuleren; roept 
tegelijkertijd de Commissie op 
Montenegro te helpen een agenda voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei op 
te stellen, in overeenstemming met de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 71
Nadezhda Neynsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
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om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en
het concurrentievermogen te stimuleren;

om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, 
het concurrentievermogen te stimuleren en 
de toename van het aantal kleine of 
middelgrote ondernemingen te steunen;

Or. en

Amendement 72
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en 
het concurrentievermogen te stimuleren;

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om de arbeidsmarkt flexibeler te maken, de 
stijgende werkloosheid aan te pakken, de 
creatie van hoogwaardige banen te 
stimuleren en het concurrentievermogen te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 73
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en 
het concurrentievermogen te stimuleren;

14. looft Montenegro voor het behoud van 
de macro-economische en fiscale 
stabiliteit; moedigt de regering aan de 
structurele hervormingen voort te zetten 
om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en 
het concurrentievermogen te stimuleren 
teneinde een volledig functionerende 
markteconomie te worden; 
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Or. en

Amendement 74
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt met bezorgdheid vast dat ten 
gevolge van de economische crisis de 
werkloosheid blijft stijgen en de situatie 
op de arbeidsmarkt verslechterd is; 
onderstreept het belang van de erkenning 
van alle vakbonden en van een 
doeltreffende sociale dialoog; roept de 
Commissie op om de situatie van de 
rechten van vakbonden in rechte en in de 
praktijk kritisch te onderzoeken en om de 
sociale partners te betrekken bij de 
screeningprocedure van hoofdstuk 19 
over sociaal beleid en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 75
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. moedigt de autoriteiten in 
Podgorica aan de in juli 2012 
goedgekeurde strategie voor de invoering 
van bedrijvenclusters uit te voeren, 
waardoor het concurrentievermogen van 
de Montenegrijnse economie verbeterd 
kan worden door de kmo's te versterken 
en het exportpotentieel en de 
mogelijkheden inzake werkgelegenheid te 
verhogen;
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Or. en

Amendement 76
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over de grote informele 
economie die aangepakt dient te worden 
om investeringen aan te trekken en
ondernemingen te steunen;

15. is bezorgd over de grote informele 
economie die aangepakt dient te worden 
om investeringen aan te trekken, 
ondernemingen te steunen en werknemers 
op een efficiënte wijze te beschermen;

Or. en

Amendement 77
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de regering van Montenegro 
en de bevoegde organen op om op 
objectieve wijze na te gaan of bij de 
directe buitenlandse investeringen die tot 
dusver in het land werden gedaan, de 
regelgeving werd nageleefd en in het 
bijzonder of deze de bevolking van 
Montenegro ten goede komen; benadrukt 
tegelijkertijd dat 
overheidsinvesteringsprogramma's gestart 
moeten worden, vooral in de 
toerismesector, waar een enorm potentieel 
is, zodat het land zijn economische 
groeimarges kan stimuleren;

Or. el
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Amendement 78
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de regering op de institutionele en 
bestuurlijke capaciteiten te verhogen van 
staatsinstellingen die verantwoordelijk zijn 
voor belangrijke domeinen van het acquis 
en de interinstitutionele samenwerking en 
coördinatie te versterken;

16. roept de regering op de institutionele en 
bestuurlijke capaciteiten te verhogen van 
staatsinstellingen die verantwoordelijk zijn 
voor belangrijke domeinen van het acquis 
en de interinstitutionele samenwerking en 
coördinatie te versterken, vooral met het 
oog op het versnellen van de 
voorbereidingen voor het 
gedecentraliseerd beheer van de 
componenten van het instrument voor 
pretoetredingssteun ter voorbereiding van 
de structuurfondsen en het cohesiefonds;

Or. en

Amendement 79
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de regering op de institutionele en 
bestuurlijke capaciteiten te verhogen van 
staatsinstellingen die verantwoordelijk zijn 
voor belangrijke domeinen van het acquis 
en de interinstitutionele samenwerking en 
coördinatie te versterken;

16. roept de regering op de institutionele en 
bestuurlijke capaciteiten te verhogen van 
staatsinstellingen die verantwoordelijk zijn 
voor belangrijke domeinen van het acquis 
en de interinstitutionele samenwerking en 
coördinatie te versterken; roept op tot 
verdere verbeteringen met betrekking tot 
de totstandkoming van een professioneel, 
doeltreffend, op verdiensten gebaseerd en 
onpartijdig openbaar bestuur;

Or. en
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Amendement 80
Nikolaos Chountis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de regering op aan 
alle nodige maatregelen te nemen om de 
werkloosheid te verminderen, die volgens 
gegevens van het 
Werkgelegenheidsagentschap van het 
land in 2012 is gestegen, en een netwerk 
op te richten van sociale bescherming 
voor de armen en de meest 
hulpbehoevende burgers;

Or. el

Amendement 81
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de aandacht gericht moet 
worden op de duurzame productie van 
elektrische energie, waarbij de behoefte 
aan economische ontwikkeling en het 
milieubehoud verzoend moeten worden; 
verheugt zich over enige vooruitgang op 
het vlak van hernieuwbare energiebronnen; 
roept op tot bijkomende maatregelen ter 
verhoging van de energie-efficiëntie en ter 
garantie van een continue 
energievoorziening;

18. benadrukt dat de aandacht gericht moet 
worden op de duurzame productie van 
elektrische energie, waarbij de behoefte 
aan economische ontwikkeling en het 
milieubehoud verzoend moeten worden; 
verheugt zich over enige vooruitgang op
het vlak van hernieuwbare energiebronnen; 
roept op tot bijkomende maatregelen ter 
verhoging van de energie-efficiëntie en ter 
garantie van een continue 
energievoorziening; roept de 
Montenegrijnse autoriteiten op de 
transparantie te verhogen, alle 
documenten met betrekking tot de 
constructie van nieuwe energiebronnen te 
publiceren en te zorgen voor een gepaste 
burgerparticipatie in de besluitvorming, 
de ontwikkeling van een correcte en 
strategische milieueffectbeoordeling en de 
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inachtneming van internationale normen 
en beginselen van duurzame 
ontwikkeling; herinnert eraan dat 
Montenegro volgens de grondwet een 
ecologische staat is;

Or. en

Amendement 82
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de Montenegrijnse 
autoriteiten op het evenwicht te bewaren 
tussen economische ontwikkeling en 
milieubescherming; roept de regering op 
ervoor te zorgen dat de privatisering van 
het nationale elektriciteitsbedrijf op een 
transparante wijze gebeurt en dat de 
afgesproken investeringen worden 
uitgevoerd; herinnert er eveneens aan dat 
in het bijzonder de ontwikkeling van het 
toerisme in overeenstemming gebracht 
moet worden met de bescherming van het 
milieu; roept op tot langetermijnplanning 
met betrekking tot het toerisme aan de 
kust en tot de oprichting van krachtige 
mechanismen ter voorkoming van de 
vernietiging van het milieu en van 
corruptie in de ruimtelijke planning en 
bouw;

Or. en

Amendement 83
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. moedigt verdere inspanningen aan 
op gebieden als vrij verkeer van 
werknemers, vrij verkeer van kapitaal, 
vennootschapsrecht, voedselveiligheid, 
veterinair en fytosanitair beleid, 
belastingen, ondernemings- en 
industriebeleid en financiële en 
budgettaire bepalingen;

Or. en

Amendement 84
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding;

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie en de Raad om 
overeenkomstig de EU-Verdragen te 
beginnen met de ontwikkeling van een 
algemeen toepasbare arbitrageprocedure 
voor de beslechting van bilaterale 
geschillen tussen uitbreidingslanden en 
lidstaten;

Or. en

Amendement 85
Maria Eleni Koppa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding;

19. benadrukt het belang van goed 
nabuurschap en is ingenomen met de 
constructieve rol van Montenegro in de 
regionale samenwerking; betreurt het 
echter dat de afbakening van de grenzen 
met bijna alle buurlanden onbeslist blijft; 
benadrukt dat bilaterale kwesties opgelost 
moeten worden voor de toetreding;

Or. en

Amendement 86
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding;

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking en in het bijzonder met de 
actieve deelname aan veel regionale 
initiatieven in Zuidoost-Europa; betreurt 
het echter dat de afbakening van de 
grenzen met alle buurlanden onbeslist 
blijft; benadrukt dat bilaterale kwesties 
opgelost moeten worden voor de 
toetreding;

Or. en

Amendement 87
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding;

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; roept op tot een 
oplossing van alle resterende, open 
kwesties in een geest van goed 
nabuurschap en benadrukt dat bilaterale 
kwesties opgelost moeten worden voor de 
toetreding;

Or. en

Amendement 88
Eduard Kukan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding;

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; looft Montenegro voor het 
onderhouden van goede bilaterale 
betrekkingen met alle buurlanden; 
betreurt het echter dat de afbakening van 
de grenzen met alle buurlanden onbeslist 
blijft; benadrukt dat bilaterale kwesties 
opgelost moeten worden voor de 
toetreding;

Or. en

Amendement 89
Ivo Vajgl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen met alle 
buurlanden onbeslist blijft; benadrukt dat 
bilaterale kwesties opgelost moeten 
worden voor de toetreding;

19. is ingenomen met de constructieve rol 
van Montenegro in de regionale 
samenwerking; betreurt het echter dat de 
afbakening van de grenzen te land en/of 
ter zee met alle buurlanden onbeslist blijft; 
benadrukt dat bilaterale kwesties opgelost 
moeten worden voor de toetreding;

Or. en

Amendement 90
Kristian Vigenin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over de permanente 
samenwerking van Montenegro binnen 
het kader van de verklaring van Sarajevo 
met betrekking tot de kwestie van 
vluchtelingen en ontheemden, met name 
het door de internationale 
donorconferentie van april 2012 in 
Sarajevo ondersteunde regionale 
huisvestingsprogramma; benadrukt dat de 
inspanningen aangehouden moeten 
worden voor de oplossing van de 
hangende kwesties in dit proces;

Or. en

Amendement 91
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verheugt zich erover dat Bosnië-
Herzegovina, Kroatië, Montenegro en 
Servië de ministeriële verklaring en 
overeenkomst over het regionale 
huisvestingsprogramma ondertekend 
hebben en dat er financiering ter 
ondersteuning van dit programma beloofd 
is;

Or. en

Amendement 92
Maria Eleni Koppa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verheugt zich over de goedkeuring 
en inwerkingtreding van de overeenkomst 
tussen de EU en Montenegro tot 
vaststelling van een kader voor de 
deelname van Montenegro aan 
crisisbeheersingsoperaties van de 
Europese Unie;

Or. en


