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Predlog spremembe 1
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 2
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. 
junija 2012 o tem, da se bodo pristopna 
pogajanja s Črno goro začela 29. junija 
2012,

– ob upoštevanju poročila Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
napredku Črne gore pri izvajanju reform 
z dne 22. maja 2012 (COM(2012)222) in 
sklepov Sveta z dne 26. junija 2012 o tem, 
da se bodo pristopna pogajanja s Črno goro 
začela 29. junija 2012,

Or. en

Predlog spremembe 3
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izjave in priporočil – ob upoštevanju izjave in priporočil s 
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četrtega srečanja stabilizacijsko-
pridružitvenega parlamentarnega odbora 
Evropska unija-Črna gora (SAPC) 3. in 4. 
aprila 2012,

četrtega in petega srečanja stabilizacijsko-
pridružitvenega parlamentarnega odbora 
Evropska unija-Črna gora (SAPC) 3. in 4. 
aprila 2012 ter 28. in 29. novembra 2012,

Or. en

Predlog spremembe 4
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o opazovanju 
volitev z dne 29. novembra 2012, ki ga je 
pripravil ad hoc odbor predsedstva Sveta 
Evrope,

Or. en

Predlog spremembe 5
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Črna gora na poti k članstvu v EU 
dosegla velik napredek,

B. ker je Črna gora na poti k članstvu v EU 
dosegla določen napredek,

Or. en

Predlog spremembe 6
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je demokratični proces, s katerim 
je Črna gora pridobila neodvisnost, 
uspešen in miren in ga je mogoče 
obravnavati kot dober standard za 
podobne procese;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so v pristopnem procesu še vedno 
pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti,

C. ker so v pristopnem procesu še vedno 
pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti, 
zlasti boj proti organiziranemu kriminalu 
in korupciji na visoki ravni;

Or. en

Predlog spremembe 8
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je Črna gora prva država, v kateri se 
uporablja nov pogajalski pristop EU z 
večjim poudarkom na temeljnih pravicah, 
sodstvu, boju proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu,

E. ker je Črna gora prva država, v kateri se 
uporablja nov pogajalski pristop EU z 
večjim poudarkom na demokratičnem 
upravljanju, temeljnih pravicah, načelih 
pravne države, sodstvu, boju proti 
korupciji in organiziranemu kriminalu,

Or. en
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Predlog spremembe 9
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je EU postavila načela pravne 
države v osrčje procesa širitve;

Or. en

Predlog spremembe 10
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. pozdravlja začetek pristopnih 
pogajanj med EU in Črno goro 29. junija 
2012 ter meni, da gre za pomemben korak 
v procesu integracije države in jasno 
potrditev predanosti EU evropski 
prihodnosti Zahodnega Balkana;

Or. en

Predlog spremembe 11
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. pozdravlja odločitev Sveta, da 
29. junija 2012 začne pristopna pogajanja 
s Črno goro; poudarja napredek, ki ga je 
dosegla država, kakor je navedeno v 
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poročilu Komisije o napredku za leto 
2012;

Or. en

Predlog spremembe 12
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja miren, svoboden in pošten
potek predčasnih parlamentarnih volitev v 
skladu z mednarodnimi standardi; poziva 
oblasti, naj še izboljšajo pripravo volilnih 
imenikov, nadzor nad financiranjem 
kampanj in obravnavo pritožb, da bi 
okrepili zaupanje javnosti v volilni proces;

1. pozdravlja miren potek predčasnih 
parlamentarnih volitev; poziva oblasti, naj 
z ozirom na prihodnje volitve preprečijo 
nepravilnosti v zvezi s pripravo volilnih 
imenikov, slabo preglednostjo pri nadzoru
nad financiranjem kampanj in uporabo 
javnih sredstev za politične stranke; prav 
tako zahteva obravnavo pritožb in poziva 
črnogorske oblasti, naj brez odlašanja 
začnejo izvajati ustrezna priporočila 
ODIHR, da bi okrepili zaupanje javnosti v 
volilni proces;

Or. en

Predlog spremembe 13
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja miren, svoboden in pošten 
potek predčasnih parlamentarnih volitev v 
skladu z mednarodnimi standardi; poziva 
oblasti, naj še izboljšajo pripravo volilnih 
imenikov, nadzor nad financiranjem 
kampanj in obravnavo pritožb, da bi 
okrepili zaupanje javnosti v volilni proces;

1. pozdravlja miren, svoboden in pošten 
potek predčasnih parlamentarnih volitev v 
skladu z mednarodnimi standardi;
ugotavlja, da pred kratkim vloženi 
predlogi sprememb k volilni zakonodaji 
zagotavljajo uravnoteženo zastopanost 
političnih strank v volilni upravi ter so v 
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širšem smislu v skladu s priporočili 
Beneške komisije in OVSE/ODIHR; 
poudarja pa, da mora pravni okvir 
zagotoviti nediskriminacijo in da morajo 
imeti vsi državljani pravico voliti in biti 
izvoljeni; poziva oblasti, naj še izboljšajo 
pripravo volilnih imenikov, da bi 
zagotovili ustrezno izvajanje zakonodaje o 
financiranju strank in ustrezno obravnavo 
pritožb, da bi okrepili zaupanje javnosti v 
volilni proces;

Or. en

Predlog spremembe 14
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja miren, svoboden in pošten 
potek predčasnih parlamentarnih volitev v 
skladu z mednarodnimi standardi; poziva 
oblasti, naj še izboljšajo pripravo volilnih 
imenikov, nadzor nad financiranjem 
kampanj in obravnavo pritožb, da bi 
okrepili zaupanje javnosti v volilni proces;

1. pozdravlja miren, svoboden in pošten 
potek predčasnih parlamentarnih volitev v 
skladu z mednarodnimi standardi; poziva 
oblasti, naj še izboljšajo pripravo volilnih 
imenikov, preglednost in nadzor nad 
financiranjem kampanj in političnih strank
ter obravnavo pritožb, prav tako pa naj 
poskusijo odpraviti vse vrste zlorab, zlasti 
javnih sredstev v politične namene, da bi 
okrepili zaupanje javnosti v volilni proces;

Or. en

Predlog spremembe 15
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. spodbuja vse politične sile, naj se s 2. pozdravlja inavguracijo nove vlade in 
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konstruktivnim dialogom in tesnim 
sodelovanjem s civilno družbo še naprej 
posvečajo načrtu za vključevanje v EU po 
volitvah;

izjave novega predsednika vlade o 
okrepitvi prizadevanj za evro-atlantsko 
povezovanje in namenjanju posebne 
pozornosti načelom pravne države ter boju 
proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu; spodbuja vse politične sile, naj 
se s konstruktivnim dialogom in tesnim 
sodelovanjem s civilno družbo še naprej 
posvečajo načrtu za vključevanje v EU;

Or. en

Predlog spremembe 16
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. spodbuja vse politične sile, naj se s 
konstruktivnim dialogom in tesnim 
sodelovanjem s civilno družbo še naprej 
posvečajo načrtu za vključevanje v EU po 
volitvah;

2. pozdravlja oblikovanje nove vlade in 
spodbuja vse politične sile, naj se s 
konstruktivnim dialogom in tesnim 
sodelovanjem s civilno družbo še naprej 
posvečajo načrtu za vključevanje v EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. spodbuja vse politične sile, naj se s 
konstruktivnim dialogom in tesnim 
sodelovanjem s civilno družbo še naprej 
posvečajo načrtu za vključevanje v EU po 
volitvah;

2. spodbuja vse politične sile, naj se s 
konstruktivnim dialogom in tesnim 
sodelovanjem s civilno družbo še naprej 
posvečajo načrtu za vključevanje v EU po 
volitvah; poudarja, da imata črnogorska 
vlada in parlament dolžnost pravočasno 
obveščati državljane in civilno družbo o 
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razvoju dogodkov v pogajalskem procesu 
in jih vključiti vanj; poziva črnogorsko 
vlado, naj objavi dokumente, povezane s 
pristopnimi pogajanji z EU;

Or. en

Predlog spremembe 18
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja nov pogajalski pristop EU, po 
katerem se bodo ključna vprašanja 23. in 
24. poglavja obravnavala že v zgodnjih 
fazah pogajanj, kar bo omogočilo čim več 
časa za oblikovanje potrebne zakonodaje, 
institucij in zanesljivih evidenc o izvajanju;

3. pozdravlja začetek pogajanj s Črno goro 
in meni, da je to tudi pozitiven signal za 
druge države v regiji; spodbuja oblasti v 
Podgorici, naj nadaljujejo reformne 
procese; prav tako pozdravlja nov 
pogajalski pristop EU, po katerem se bodo 
ključna vprašanja 23. in 24. poglavja 
obravnavala že v zgodnjih fazah pogajanj, 
kar bo povečalo osredotočenost na načela 
pravne države in omogočilo čim več časa 
za oblikovanje potrebne zakonodaje, 
institucij in zanesljivih evidenc o izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 19
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja nov pogajalski pristop EU, po 
katerem se bodo ključna vprašanja 23. in 
24. poglavja obravnavala že v zgodnjih 
fazah pogajanj, kar bo omogočilo čim več 
časa za oblikovanje potrebne zakonodaje, 
institucij in zanesljivih evidenc o izvajanju;

3. pozdravlja nov pogajalski pristop EU, po 
katerem se bodo ključna vprašanja 23. in 
24. poglavja obravnavala že v zgodnjih 
fazah pogajanj, kar bo omogočilo čim več 
časa za oblikovanje potrebne zakonodaje, 
institucij in zanesljivih evidenc o izvajanju;
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meni, da bi bilo treba čim prej odpreti 
nova pogajalska poglavja, a le, če se bo še 
naprej izvajal reformni proces in bodo 
doseženi konkretni rezultati;

Or. en

Predlog spremembe 20
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
pomoč, zagotovljena v okviru instrumenta 
za predpristopno pomoč (IPA), v Črni gori 
učinkovita; spodbuja črnogorsko vlado in 
Komisijo, naj poenostavita upravni 
postopek za sredstva IPA, da bi bila 
dostopnejša manjšim in necentraliziranim 
organizacijam civilne družbe, sindikatom 
in drugim upravičencem;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja, da se je s sprejetjem zakona 
o parlamentarnih preiskavah, sprememb 
poslovnika parlamenta in zakona o tajnosti 
podatkov okrepila nadzorna vloga 
parlamenta; poudarja, da je treba še 
povečati zakonodajne zmogljivosti in 
okrepiti posvetovanje s civilno družbo;

4. pozdravlja, da se je s sprejetjem zakona 
o parlamentarnih preiskavah, sprememb 
poslovnika parlamenta in zakona o tajnosti 
podatkov okrepila nadzorna vloga 
parlamenta; poudarja, da je treba še 
povečati zakonodajne zmogljivosti in 
okrepiti posvetovanje s civilno družbo;
poziva parlament, naj še naprej krepi 
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svojo nadzorno vlogo, zlasti na področju 
boja proti organiziranemu kriminalu in 
korupciji; poziva k dejavnejšemu 
sodelovanju parlamenta v pristopnih 
pogajanjih, in sicer v obliki strateških in 
političnih razprav, analiz politik in 
zakonodajnega pregleda v različnih 
parlamentarnih odborih, da bi pridobili 
smiseln pregled nad pogajanji; zahteva 
močnejši parlamentarni nadzor nad 
izvajanjem sprejete zakonodaje in 
resolucij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja, da se je s sprejetjem zakona 
o parlamentarnih preiskavah, sprememb 
poslovnika parlamenta in zakona o tajnosti 
podatkov okrepila nadzorna vloga 
parlamenta; poudarja, da je treba še 
povečati zakonodajne zmogljivosti in 
okrepiti posvetovanje s civilno družbo;

4. pozdravlja, da se je s sprejetjem zakona 
o parlamentarnih preiskavah, sprememb 
poslovnika parlamenta in zakona o tajnosti 
podatkov, pa tudi z začetkom izvajanja 
zakonodaje o parlamentarnem nadzoru 
varnostnega in obrambnega sektorja,
okrepila nadzorna vloga parlamenta;
poudarja, da je zagotovitev civilnega 
nadzora nad vojsko pomemben element 
demokratične reforme; poudarja, da je 
treba še povečati zakonodajne zmogljivosti 
in okrepiti posvetovanje s civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 23
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 5



AM\921770SL.doc 13/49 PE501.978v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva parlament, naj sprejme ustavne 
določbe, ki bodo okrepile pravno 
neodvisnost in odgovornost sodstva, 
povečale neodvisnost sodstva ter strokovno 
avtonomijo državnega sodnega in 
tožilskega sveta;

5. poziva parlament, naj sprejme ustavne 
določbe, ki bodo okrepile pravno 
neodvisnost, integriteto in odgovornost 
sodstva, povečale neodvisnost sodstva ter 
strokovno avtonomijo državnega sodnega 
in tožilskega sveta; meni, da so potrebna 
dodatna prizadevanja, s katerimi bi 
zagotovili imenovanja in poklicna 
napredovanja na podlagi dosežkov; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva parlament, naj sprejme ustavne 
določbe, ki bodo okrepile pravno 
neodvisnost in odgovornost sodstva, 
povečale neodvisnost sodstva ter strokovno 
avtonomijo državnega sodnega in 
tožilskega sveta;

5. poziva parlament, naj sprejme ustavne 
določbe, ki bodo okrepile pravno 
neodvisnost in odgovornost sodstva, 
povečale neodvisnost sodstva ter strokovno 
avtonomijo državnega sodnega in 
tožilskega sveta ter zagotovile politično 
neodvisnost ustavnega sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 25
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja ukrepe za povečanje 
učinkovitosti sodstva, vključno z 

6. pozdravlja ukrepe za povečanje 
učinkovitosti sodstva, vključno z 
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zmanjšanjem sodnih zaostankov, vendar je 
še vedno zaskrbljen zaradi trajanja sodnih 
postopkov in slabe infrastrukture na 
številnih sodiščih; poziva oblasti, naj 
uvedejo jasna merila za napredovanje in 
poklicno ocenjevanje sodnikov in tožilcev;

zmanjšanjem sodnih zaostankov, vendar je 
še vedno zaskrbljen zaradi trajanja sodnih 
postopkov, pomanjkanja alternativ 
pridržanju otrok, ki so prekršili zakon, in 
slabe infrastrukture na številnih sodiščih;
poziva oblasti, naj uvedejo jasna merila za 
napredovanje in poklicno ocenjevanje 
sodnikov in tožilcev ter naj spodbujajo 
ukrepe za okrepitev zmogljivosti 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroki, ki 
so prekršili zakon;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja ukrepe za povečanje 
učinkovitosti sodstva, vključno z 
zmanjšanjem sodnih zaostankov, vendar je 
še vedno zaskrbljen zaradi trajanja sodnih 
postopkov in slabe infrastrukture na 
številnih sodiščih; poziva oblasti, naj 
uvedejo jasna merila za napredovanje in 
poklicno ocenjevanje sodnikov in tožilcev;

6. pozdravlja ukrepe za povečanje 
učinkovitosti sodstva, vključno z 
zmanjšanjem sodnih zaostankov, vendar je 
še vedno zaskrbljen zaradi trajanja sodnih 
postopkov in slabe infrastrukture na 
številnih sodiščih; poziva oblasti, naj
uvedejo jasna merila za napredovanje in 
poklicno ocenjevanje sodnikov in tožilcev;
je še zmeraj zaskrbljen zaradi kakovosti 
statističnih podatkov ter zahteva večjo 
preglednost sodb in boljše sodelovanje 
med sodstvom in civilno družbo;   

Or. en

Predlog spremembe 27
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. je še zmeraj zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja alternativ pridržanju otrok;
poziva oblasti, naj spodbujajo ukrepe za 
okrepitev zmogljivosti strokovnjakov, ki se 
ukvarjajo z otroki, ki so prišli v stik s 
pravosodnim sistemom kot osumljenci, 
obtoženci, prestopniki, žrtve ali priče 
zločina; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k nadaljnjim ukrepom za 
oblikovanje strokovne, učinkovite in 
nepristranske javne uprave, ki bo temeljila 
na zaslugah; pozdravlja celostno reformo 
javnega sektorja, ki si prizadeva za 
racionalizacijo in modernizacijo;

7. poziva k nadaljnjim ukrepom za 
oblikovanje strokovne, učinkovite in 
nepristranske javne uprave, ki bo temeljila 
na zaslugah; poudarja, da bi bilo treba te 
ukrepe izvesti na finančno vzdržen način, 
zajemati pa bi morali tudi ustrezne 
mehanizme preverjanja; pozdravlja 
celostno reformo javnega sektorja, ki si 
prizadeva za racionalizacijo in 
modernizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 29
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k nadaljnjim ukrepom za 7. poziva k nadaljnjim ukrepom za 
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oblikovanje strokovne, učinkovite in 
nepristranske javne uprave, ki bo temeljila 
na zaslugah; pozdravlja celostno reformo 
javnega sektorja, ki si prizadeva za 
racionalizacijo in modernizacijo;

oblikovanje strokovne, učinkovite in 
nepristranske javne uprave, ki bi temeljila 
na zaslugah in bi morala v praksi 
zagotavljati storitve državljanom;
pozdravlja celostno reformo javnega 
sektorja, ki si prizadeva za racionalizacijo 
in modernizacijo, ter poziva k njenemu 
izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 30
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med 
snovalci politike in civilno družbo;
pozdravlja, da so bile v delovne skupine, ki 
se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, 
vključene nevladne organizacije, da bi 
zagotovili odgovornost in preglednost 
pogajalskega procesa; meni, da je 
pomembno, da so te organizacije 
enakopravne članice delovnih skupin;
pozdravlja novo vladno platformo za e-
peticije, ki bo povečala participativno 
demokracijo pri oblikovanju politike in e-
upravljanju;

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med 
snovalci politike in civilno družbo;
pozdravlja, da so bile v delovne skupine, ki 
se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, 
vključene nevladne organizacije, da bi 
zagotovili odgovornost in preglednost 
pogajalskega procesa; meni, da je 
pomembno, da so te organizacije 
enakopravne članice delovnih skupin;
pozdravlja novo vladno platformo za e-
peticije, ki bo povečala participativno 
demokracijo pri oblikovanju politike in e-
upravljanju; spodbuja Črno goro, naj 
razmisli o ustanovitvi nacionalnega 
odbora, ki bi ga sestavljali poslanci in 
predstavniki civilne družbe ter bi v 
celotnem obdobju pogajanj deloval kot 
posvetovalni forum;

Or. en

Predlog spremembe 31
Eduard Kukan
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med 
snovalci politike in civilno družbo;
pozdravlja, da so bile v delovne skupine, ki 
se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, 
vključene nevladne organizacije, da bi 
zagotovili odgovornost in preglednost 
pogajalskega procesa; meni, da je 
pomembno, da so te organizacije 
enakopravne članice delovnih skupin;
pozdravlja novo vladno platformo za e-
peticije, ki bo povečala participativno 
demokracijo pri oblikovanju politike in e-
upravljanju;

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med 
snovalci politike in civilno družbo;
pozdravlja, da so bile v delovne skupine, ki 
se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, 
vključene nevladne organizacije, da bi 
zagotovili odgovornost in preglednost 
pogajalskega procesa; meni, da je 
pomembno, da so te organizacije 
enakopravne članice delovnih skupin;
pozdravlja novo vladno platformo za e-
peticije, ki bo povečala participativno 
demokracijo pri oblikovanju politike in e-
upravljanju; poudarja, da imata vlada in 
parlament dolžnost pravočasno obveščati 
državljane in civilno družbo o razvoju 
dogodkov v pogajalskem procesu;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek predloga resolucije
Odstavek 8

Osnutek predloga resolucije Predlog spremembe

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med 
snovalci politike in civilno družbo;
pozdravlja, da so bile v delovne skupine, ki 
se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, 
vključene nevladne organizacije, da bi 
zagotovili odgovornost in preglednost 
pogajalskega procesa; meni, da je 
pomembno, da so te organizacije 
enakopravne članice delovnih skupin;
pozdravlja novo vladno platformo za e-
peticije, ki bo povečala participativno 
demokracijo pri oblikovanju politike in e-
upravljanju;

8. poziva k navezovanju tesnejših vezi med 
snovalci politike in civilno družbo;
pozdravlja, da so bile v delovne skupine, ki 
se ukvarjajo s pristopnimi pogajanji, 
vključene nevladne organizacije, da bi 
zagotovili odgovornost in preglednost 
pogajalskega procesa; meni, da je 
pomembno, da so te organizacije dejansko 
obravnavane kot enakopravne članice 
delovnih skupin ter da imajo tako dostop 
do vseh ustreznih sej in dokumentacije;
pozdravlja novo vladno platformo za e-
peticije, ki bo povečala participativno 
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demokracijo pri oblikovanju politike in e-
upravljanju;

Or. en

Predlog spremembe 33
Göran Färm

Osnutek predloga resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek predloga resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno poudarja pomen dejavnih in 
neodvisnih organizacij civilne družbe za 
demokracijo; priznava pomembno delo, ki 
so ga opravile organizacije civilne družbe 
in organizacije žensk na področju 
spodbujanja pravic LGBT, nasilja nad 
ženskami, povečevanja udeležbe žensk v 
politiki, prizadevanj za vzpostavitev miru 
in vloge civilne družbe kot varuha; 
poudarja pomen dialoga z organizacijami 
civilne družbe in ključno vlogo akterjev 
civilne družbe, ki prispevajo h krepitvi 
regionalnega sodelovanja na področju 
socialnih in političnih vprašanj;
pozdravlja boljše sodelovanje vlade z 
nevladnimi organizacijami, a zahteva, da 
se jih pri oblikovanju politike, vključno s 
pripravo politik in zakonodaje, ter pri 
spremljanju dejavnosti oblasti pogosteje 
povpraša za mnenje;

Or. en

Predlog spremembe 34
Göran Färm

Osnutek predloga resolucije
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek predloga resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da je Črna gora ratificirala 
osem temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela o pravicah delavcev in 
revidirano Evropsko socialno listino;
izpostavlja, da delovno pravo sicer določa 
temeljne delavske in sindikalne pravice, 
vendar so te še vedno omejene; Črno goro 
spodbuja, naj te pravice okrepi; poudarja 
velik pomen socialnega dialoga in 
črnogorsko vlado spodbuja, naj pospeši 
svoja prizadevanja v socialnem svetu in 
okrepi njegovo vlogo; poudarja, da je 
treba povečati preglednost in učinkovitost 
tega sveta; spodbuja črnogorske oblasti, 
naj spremenijo delovno pravo, da bi ga 
uskladile s pravnim redom EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Göran Färm

Osnutek predloga resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek predloga resolucije Predlog spremembe

8c. je zaskrbljen, ker učinkovitost trga 
dela ostaja nizka, brezposelnost pa še 
zmeraj narašča in je dosegla 20 %;
pozdravlja nacionalno strategijo za 
zaposlovanje in razvoj človeških virov za 
obdobje 2012–2015; spodbuja črnogorske 
oblasti, naj začnejo hitro izvajati 
strategijo, okrepijo zmogljivost zavodov za 
zaposlovanje ter si močneje prizadevajo za 
obravnavo nizke dejavnosti, stopnje 
zaposlenosti in neskladja med veščinami, 
ki so na voljo, in potrebami;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Osnutek predloga resolucije
Odstavek 9

Osnutek predloga resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; poziva oblasti, naj 
dosledno izvajajo protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikujejo evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepijo preventivna orodja 
in kampanje za večjo ozaveščenost ter 
ščitijo državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; prav tako poudarja, da je treba 
okrepiti s tem povezane upravne 
zmogljivosti in medsektorsko sodelovanje 
ter izvajati priporočila GRECO, da bi 
povečali preglednost predvolilne 
kampanje;

Or. en

Predlog spremembe 37
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 

9. obžaluje, da se korupcija še vedno 
sprejema s čezmerno stopnjo 
tolerantnosti; spodbuja vlado, naj dosledno 
izvaja protikorupcijske ukrepe, vključno z 
novim zakonom o financiranju političnih 
strank, oblikuje evidence o spremljanju, 
zlasti o preiskavah in obsodbah v primerih 
korupcije na visoki ravni, še naprej krepi 
preventivna orodja in kampanje za večjo 
ozaveščenost ter ščiti državljane, ki 
poročajo o primerih korupcije; poudarja, da 
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tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

je treba okrepiti s tem povezane upravne 
zmogljivosti nadzornih institucij in 
medsektorsko sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 38
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

9. ugotavlja, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 39
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
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spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje; odločno poziva 
h konkretnim rezultatom pri preiskovanju 
korupcije na visoki ravni, kot je na primer 
zaplemba premoženja, pridobljenega s 
korupcijo; v zvezi s tem poziva tudi k 
obsežni preiskavi primerov privatizacije, 
ki so se končali z likvidacijo ali izjemno 
nizko uspešnostjo podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 40
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti 
zmogljivost nadzornih institucij, zlasti 
državne volilne komisije, državne 
revizijske institucije in komisije za 
preprečevanje navzkrižja interesov;
poudarja, da je treba okrepiti s tem 
povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe, 
vključno z novim zakonom o financiranju 
političnih strank, oblikuje evidence o 
spremljanju, zlasti o preiskavah in 
obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

9. obžaluje, da je korupcija še vedno 
vsesplošno razširjena; spodbuja vlado, naj 
dosledno izvaja protikorupcijske ukrepe in 
ukrepe, ki se nanašajo na navzkrižje 
interesov, vključno z novim zakonom o 
financiranju političnih strank, oblikuje 
evidence o spremljanju, zlasti o preiskavah 
in obsodbah v primerih korupcije na visoki 
ravni, še naprej krepi preventivna orodja in 
kampanje za večjo ozaveščenost ter ščiti 
državljane, ki poročajo o primerih 
korupcije; poudarja, da je treba okrepiti s 
tem povezane upravne zmogljivosti in 
medsektorsko sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 42
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva vlado, naj okrepi zakonodajni 
okvir in poveča zmogljivosti organov 
pregona pri boju proti organiziranemu 
kriminalu; poziva k razširitvi notranjega, 
regionalnega in mednarodnega 
sodelovanja; izraža pohvalo za ukrepe, 
namenjene preprečevanju trgovine z ljudmi 
in boju proti njej, vendar poziva k 
učinkovitemu preiskovanju in preganjanju;

10. poziva vlado, naj okrepi zakonodajni 
okvir in poveča zmogljivosti organov 
pregona pri boju proti organiziranemu 
kriminalu; poziva k razširitvi notranjega, 
regionalnega in mednarodnega 
sodelovanja; izraža pohvalo za ukrepe, 
namenjene preprečevanju trgovine z ljudmi 
in boju proti njej, vendar poziva k 
učinkovitemu preiskovanju in preganjanju, 
pa tudi h krepitvi zmogljivosti organov 
kazenskega pregona in sodnih organov, ki 
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obravnavajo trgovino z ljudmi, in k 
izboljšanju identifikacije in zaščite žrtev, 
zlasti otrok in žensk; 

Or. en

Predlog spremembe 43
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva vlado, naj okrepi zakonodajni 
okvir in poveča zmogljivosti organov 
pregona pri boju proti organiziranemu 
kriminalu; poziva k razširitvi notranjega, 
regionalnega in mednarodnega 
sodelovanja; izraža pohvalo za ukrepe, 
namenjene preprečevanju trgovine z ljudmi 
in boju proti njej, vendar poziva k 
učinkovitemu preiskovanju in preganjanju;

10. poziva vlado, naj okrepi zakonodajni 
okvir in poveča zmogljivosti organov 
pregona pri boju proti organiziranemu 
kriminalu; poziva k razširitvi notranjega, 
regionalnega in mednarodnega 
sodelovanja, zlasti na področju finančnih 
preiskav; izraža pohvalo za ukrepe, 
namenjene preprečevanju trgovine z ljudmi 
in boju proti njej, vendar poziva k 
učinkovitemu preiskovanju in preganjanju;

Or. en

Predlog spremembe 44
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva vlado in parlament, naj pred 
predsedniškimi volitvami leta 2013 
oblikujeta in sprejmeta nov zakon o 
financiranju predvolilne kampanje za 
črnogorskega predsednika, ki bo v skladu 
z novim zakonom o financiranju 
političnih strank in s primeri najboljše 
mednarodne prakse v drugih državah, da 
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bi preprečili zlorabo javnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 45
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah;
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in 
preganjati vse grožnje in napade, uperjene
proti novinarjem, in grožnje svobodi 
medijev; poziva oblasti, naj poskrbijo za 
neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah;
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno okrepiti prizadevanja za 
temeljito preiskavo in pregon vseh 
primerov nasilja in napadov, uperjenih
proti novinarjem, ter groženj svobodi 
medijev; poziva oblasti, naj poskrbijo za 
neodvisnost, samostojnost, sposobnost
nadzora in delovanje regulativnih organov 
po evropskih standardih;

Or. en

Predlog spremembe 46
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah;
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in preganjati 
vse grožnje in napade, uperjene proti 
novinarjem, in grožnje svobodi medijev;
poziva oblasti, naj poskrbijo za 

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah;
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in preganjati 
vse grožnje in napade, uperjene proti 
novinarjem, in grožnje svobodi medijev;
poziva oblasti, naj poskrbijo za 
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neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih; je zelo 
zaskrbljen zaradi izjav visokih uradnikov 
glede dejavnosti ter vloge medijev in 
organizacij civilne družbe, ki so imele 
nesorazmerno grozilno vsebino; je prav 
tako zelo zaskrbljen zaradi pred kratkim 
vloženih tožb zoper Vijesti in Dan zaradi 
njihovega poročanja o privatizaciji 
Telekoma; obsoja vsakršen poskus 
finančne slabitve neodvisnih medijev;

Or. en

Predlog spremembe 47
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah; 
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in preganjati 
vse grožnje in napade, uperjene proti 
novinarjem, in grožnje svobodi medijev; 
poziva oblasti, naj poskrbijo za 
neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah; 
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in preganjati 
vse grožnje in napade, uperjene proti 
novinarjem, in grožnje svobodi medijev;
poziva pristojne organe, naj zagotovijo in 
spodbujajo pluralnost medijev in svobodo 
izražanja, in sicer z mediji brez 
političnega ali drugega vmešavanja, ter 
poziva oblasti, naj poskrbijo za 
neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

Or. en

Predlog spremembe 48
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah; 
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in preganjati 
vse grožnje in napade, uperjene proti 
novinarjem, in grožnje svobodi medijev; 
poziva oblasti, naj poskrbijo za 
neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah; 
poudarja, da je zagotovitev medijske 
svobode osrednje načelo EU in ena od 
bistvenih prednostnih nalog za Črno goro 
kot državo kandidatko; pozdravlja 
napredek pri dekriminalizaciji obrekovanja 
in razžalitev; meni, da je pomembno 
temeljito preiskati in preganjati vse grožnje 
in napade, uperjene proti novinarjem, in 
grožnje svobodi medijev; poziva oblasti, 
naj poskrbijo za neodvisnost in delovanje 
regulativnih organov po evropskih 
standardih;

Or. en

Predlog spremembe 49
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah; 
pozdravlja napredek pri dekriminalizaciji 
obrekovanja in razžalitev; meni, da je 
pomembno temeljito preiskati in preganjati 
vse grožnje in napade, uperjene proti 
novinarjem, in grožnje svobodi medijev; 
poziva oblasti, naj poskrbijo za 
neodvisnost in delovanje regulativnih 
organov po evropskih standardih;

11. ugotavlja, da je medijsko okolje 
raznoliko in ločeno po političnih linijah; 
spominja na pomen spodbujanja 
odgovornih medijev, ki se ne zlorabljajo 
za širjenje sovražnega govora; pozdravlja 
napredek pri dekriminalizaciji obrekovanja 
in razžalitev; meni, da je pomembno 
temeljito preiskati in preganjati vse grožnje 
in napade, uperjene proti novinarjem, in 
grožnje svobodi medijev; poziva oblasti, 
naj poskrbijo za neodvisnost in delovanje 
regulativnih organov po evropskih 
standardih;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da 
policijske preiskave glede številnih 
nasilnih napadov na črnogorske 
predstavnike medije in ustanove niso 
pripeljale do sodb; spominja, da je nujno 
treba uspešno raziskati in preganjati 
primere Duška Jovanovića in Olivere 
Lakić ter zažiga avtomobilov v lasti 
dnevnika Vijesti; poudarja, de je treba 
bistveno izboljšati te razmere, tudi zato, da 
se žrtvam in njihovim družinam zagotovi 
pravica;

Or. en

Predlog spremembe 51
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva Parlament, naj zagotovi 
preglednost v črnogorskih institucijah ter 
predvsem zagotovi informacije, ki bi lahko 
razkrile korupcijo in organiziran 
kriminal, in sicer s primernim izvajanjem 
novega zakona o prostem dostopu do 
informacij, v skladu s standardi 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
in najboljšo mednarodno prakso;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve, in 
zaščitijo njihovo kulturno dediščino in 
identiteto; obsoja fizične in verbalne 
napade na člane skupnosti LGBT in poziva 
oblasti, naj naredijo vse, kar je v njihovi 
moči, da bi preprečile te napade; poudarja 
odgovornost vlade in vseh političnih 
skupin, da proaktivno ustvarjajo vzdušje 
strpnosti in vključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 53
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin in invalidov; poziva 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
boj proti diskriminaciji in za izboljšanje 
njihovih življenjskih pogojev ter poskrbijo, 
da bodo ustrezno vključene v javne 
storitve, vključno z dostopom do 
vključujočega izobraževanja za vse otroke; 
obsoja fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečile te napade; pozdravlja odprtje 
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zatočišča za ljudi iz skupnosti LGBT in 
poziva oblasti, naj zagotovijo njegovo 
financiranje; poziva črnogorsko vlado, 
naj javno podpre načrte za parado ponosa 
v Podgorici leta 2013 in zagotovi varnost 
za udeležence;

Or. en

Predlog spremembe 54
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin, a priznava, da je 
treba izboljšati vključevanje Romov, 
Aškalov in Egipčanov, zlasti z izvajanjem 
zadevnih političnih dokumentov; poziva 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
boj proti diskriminaciji in za izboljšanje 
njihovih življenjskih pogojev ter poskrbijo, 
da bodo ustrezno vključene v javne 
storitve; obsoja fizične in verbalne napade 
na člane skupnosti LGBT in poziva oblasti, 
naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da 
bi preprečili te napade;

Or. en

Predlog spremembe 55
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
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diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade; spodbuja Črno goro, 
naj si še bolj prizadeva na področju 
ozaveščanja o vseh oblikah 
diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 56
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev, dostop do storitev 
socialne varnosti, zdravstva, nastanitve in 
zaposlovanja ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve, s 
posebnim poudarkom na prebivalstvu 
Romov, Aškalov in Egipčanov; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

Or. en

Predlog spremembe 57
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 12



PE501.978v01-00 32/49 AM\921770SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin; poziva oblasti, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe za boj proti 
diskriminaciji in za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev ter poskrbijo, da bodo 
ustrezno vključene v javne storitve; obsoja 
fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

12. pozdravlja napredek pri zaščiti in 
vključevanju manjšin in invalidov; poziva 
oblasti, naj sprejmejo dodatne ukrepe za 
boj proti diskriminaciji in za izboljšanje 
njihovih življenjskih pogojev ter poskrbijo, 
da bodo ustrezno vključene v javne 
storitve, vključno z dostopom do 
vključujočega izobraževanja za vse otroke; 
obsoja fizične in verbalne napade na člane 
skupnosti LGBT in poziva oblasti, naj 
naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi 
preprečili te napade;

Or. en

Predlog spremembe 58
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. pozdravlja zavezo vlade glede boja 
proti diskriminaciji na podlagi spolne 
usmerjenosti in spolne identitete, tudi z
organiziranjem mednarodne konference 
"Skupaj proti diskriminaciji" marca 
2012, na kateri so se zbrali vladni subjekti 
na visoki ravni iz regije, ki so razpravljali 
o družbeno-pravnem položaju o osebah iz 
skupnosti LGBT; poziva vlado, naj 
sodeluje z nevladnimi organizacijami, da 
bi preprečila nove napade in 
diskriminacijo; z veseljem pričakuje 
tesnejše sodelovanje na tem področju;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je zaskrbljen 
zaradi revščine otrok in glede tega, da 
približno trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev;

13. priznava, da so ženske pomembne 
akterke sprememb v črnogorski družbi, in 
je zaskrbljen, da je bil na področju pravic 
žensk in enakosti spolov dosežen le 
majhen napredek; poudarja problem, da 
so ženske še vedno premalo zastopane v 
parlamentu, na ministrstvih, najvišjih 
vladnih položajih, položajih sprejemanja 
odločitev v javni in lokalni upravi ter na 
trgu dela in da se njihove pravice do 
zaposlitve pogosto ne spoštujejo; spodbuja 
oblasti, naj uveljavijo zakonodajo o 
enakosti spolov, uvedejo načelo enakega 
plačila in izvedejo zakon o varstvu pred 
nasiljem v družini; je zaskrbljen zaradi 
revščine otrok in glede tega, da približno 
trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 60
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je zaskrbljen 
zaradi revščine otrok in glede tega, da 
približno trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in na trgu 
dela, ter obžaluje, da se njihove pravice do 
zaposlitve pogosto ne spoštujejo; 
pozdravlja uvedbo kvot v črnogorski 
volilni zakonodajni in je zadovoljen, da so 
bile aprila 2012 na volitvah v dveh 
občinah prvič uporabljene nove določbe, 
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dostopa do osnovnih storitev; ki določajo 30 % žensk na seznamu 
kandidatov, ter da so med 
parlamentarnimi volitvami oktobra 2012 
tri registrirane liste upoštevale to pravno 
zahtevo, na eni listi pa je bila na prvem 
mestu ženska; spodbuja oblasti, naj 
uveljavijo zakonodajo o enakosti spolov in 
si bolje prizadevajo pri boju proti nasilju v 
družini; je zaskrbljen zaradi revščine otrok 
in glede tega, da približno trije od štirih 
revnih otrok živijo v oddaljenih 
podeželskih območjih brez dostopa do 
osnovnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 61
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je zaskrbljen 
zaradi revščine otrok in glede tega, da 
približno trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev;

13. obžaluje, da je bil na področju 
vključevanja načela enakosti spolov in 
enake udeležbe žensk na splošno dosežen 
le slab napredek; ugotavlja, da so ženske 
še vedno premalo zastopane v parlamentu 
in da se njihove pravice do zaposlitve 
pogosto ne spoštujejo; spodbuja oblasti, 
naj okrepijo vladne in druge organe, ki se 
ukvarjajo z enakostjo spolov, z zadostnimi 
človeškimi in finančnimi viri, ter naj 
uveljavijo zakonodajo o enakosti spolov;
spodbuja oblasti, naj uveljavijo zakonodajo 
o enakosti spolov, je zaskrbljen zaradi 
revščine otrok in glede tega, da približno 
trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 62
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je zaskrbljen 
zaradi revščine otrok in glede tega, da 
približno trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev;

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov s posebnim 
poudarkom na nedavno sprejeti strategiji 
za izvajanje zakona o varstvu pred 
nasiljem v družini; je zaskrbljen zaradi 
revščine otrok in glede tega, da približno 
trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev; poziva 
črnogorske organe, naj povečajo 
zmogljivosti varuha človekovih pravic 
glede pravic otrok in tistih, ki delujejo v 
svetu za pravice otrok;

Or. en

Predlog spremembe 63
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je 
zaskrbljen zaradi revščine otrok in glede 
tega, da približno trije od štirih revnih 
otrok živijo v oddaljenih podeželskih 
območjih brez dostopa do osnovnih 
storitev;

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, poudarja, 
da je v družbi še vedno veliko nasilja nad 
ženskami, ter spodbuja organe, naj več 
pozornosti namenijo izvajanju 
zakonodajnega okvira in ozaveščanju o 
tem vprašanju; spodbuja organe, naj 
izrazijo zaskrbljenost zaradi revščine otrok 
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in glede tega, da približno trije od štirih 
revnih otrok živijo v oddaljenih 
podeželskih območjih brez dostopa do 
osnovnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 64
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je zaskrbljen 
zaradi revščine otrok in glede tega, da 
približno trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev;

13. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v parlamentu in da se 
njihove pravice do zaposlitve pogosto ne 
spoštujejo; spodbuja oblasti, naj uveljavijo 
zakonodajo o enakosti spolov, je zaskrbljen 
zaradi revščine otrok in glede tega, da 
približno trije od štirih revnih otrok živijo v 
oddaljenih podeželskih območjih brez 
dostopa do osnovnih storitev; poziva k 
boljšim storitvam za ogrožene otroke in 
družine ter k reformam za okrepitev 
sektorjev socialnega varstva, predvsem da 
bi preprečili nove namestitve otrok, 
mlajših od treh let, v institucionalno 
oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva k boljšim storitvam za 
ogrožene otroke in družine ter k 
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reformam za okrepitev sektorjev 
socialnega varstva, predvsem da bi 
preprečili nove namestitve otrok, mlajših 
od treh let, v institucionalno oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 66
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. spodbuja črnogorske oblasti, naj 
zagotovijo varnost zagovornicam pravic 
žensk; je zaskrbljen, ker v letu 2012 še 
vedno obstaja sovražni govor, grožnje, 
fizični napadi, vključno proti 
zagovornikom pravic LGBT in 
zagovornikom pomena soočanja s 
preteklostjo;

Or. en

Predlog spremembe 67
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva vlado, naj dodatno okrepi 
zmogljivost varuha človekovih pravic, 
tako da mu poveča pooblastila za 
ukrepanje proti slabemu ravnanju;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva Parlament, naj oblikuje 
neodvisno in strokovno komisijo za 
preprečevanje navzkrižja interesov ter 
zagotovi, da bo sestavljena iz članov, ki 
niso bili vpleteni v primere, povezane z 
navzkrižjem interesov, organiziranim 
kriminalom in korupcijo; 

Or. en

Predlog spremembe 69
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti;
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga in 
konkurenčnost;

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti;
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, da bi državljanom 
Črne gore zagotovila stabilno, stalno in 
varno zaposlitev; 

Or. el

Predlog spremembe 70
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti;
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga in 
konkurenčnost;

14. čestita Črni gori za vodilno vlogo pri 
strukturnih reformah na Zahodnem 
Balkanu in za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti, 
kljub gospodarski krizi; vendar opaža, da 
se javni dolg še vedno hitro povečuje, in
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme za izboljšanje 
zmogljivosti pobiranja davkov,
racionalizacijo porabe in povečanje 
konkurenčnosti; hkrati poziva Komisijo, 
naj Črni gori pomaga pri pripravi načrta 
za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast, ki bo v skladu s strategijo Evropa 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 71
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti; 
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga in
konkurenčnost;

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti; 
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga,
konkurenčnost in podpora širitvi malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 72
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti; 
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga in 
konkurenčnost;

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti; 
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bo 
povečala prožnost delovnega trga, 
obravnavala vse večja brezposelnost, 
spodbudilo ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest in konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 73
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti; 
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga in 
konkurenčnost;

14. čestita Črni gori za ohranjanje 
makroekonomske in fiskalne stabilnosti; 
spodbuja vlado, naj še naprej izvaja 
strukturne reforme, s katerimi se bosta 
povečali prožnost delovnega trga in 
konkurenčnost, da bi postali v celoti 
delujoče tržno gospodarstvo; 

Or. en

Predlog spremembe 74
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. je zaskrbljen, ker zaradi gospodarske 
krize brezposelnost še vedno narašča, 
stanje na trgu dela pa se je poslabšalo; 
poudarja, da je treba priznati vse sindikate 
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in učinkovit socialni dialog; poziva 
Evropsko komisijo, naj preveri stanje 
pravic sindikatov v zakonodaji in v praksi, 
ter naj socialne partnerje vključi v pregled 
Poglavja 19 o socialni politiki in 
zaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 75
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. spodbuja organe v Podgorici, naj 
izvajajo strategijo za uvedbo podjetniških 
grozdov, sprejeto julija 2012, ki bi lahko 
izboljšala konkurenčnost črnogorskega 
gospodarstva z okrepitvijo malih in 
srednjih podjetji, izboljšanjem izvoznih 
potencialov ter priložnosti zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 76
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. je zaskrbljen zaradi obsega neformalne 
ekonomije, kar je treba rešiti, da bi 
privabili naložbe in podprli podjetja;

15. je zaskrbljen zaradi obsega neformalne 
ekonomije, kar je treba rešiti, da bi 
privabili naložbe, podprli podjetja in 
učinkovito zaščitili zaposlene;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva vlado Črne gore in pristojne 
organe, naj objektivno preverijo, ali so 
dosedanje tuje neposredne naložbe v 
državo v skladu s pravnimi pravili in zlasti 
ali koristijo državljanom Črne gore;
hkrati poudarja, da je treba izvesti 
programe javnih naložb, zlasti v 
turističnem sektorju, ki ima velik 
potencial, zato da bi država  spodbudila 
stopnje svoje gospodarske rasti;

Or. el

Predlog spremembe 78
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva vlado, naj poveča 
institucionalne in upravne zmogljivosti 
državnih institucij, ki se ukvarjajo s 
ključnimi področji pravnega reda in naj 
okrepi medinstitucionalno sodelovanje in 
usklajevanje;

16. poziva vlado, naj poveča 
institucionalne in upravne zmogljivosti 
državnih institucij, ki se ukvarjajo s 
ključnimi področji pravnega reda in naj 
okrepi medinstitucionalno sodelovanje in 
usklajevanje, zlasti da bi pospešili priprave 
na decentralizirano upravljanje delov 
instrumenta za predpristopno pomoč pri 
pripravah na strukturne sklade in 
Kohezijski sklad;

Or. en

Predlog spremembe 79
Eduard Kukan
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva vlado, naj poveča 
institucionalne in upravne zmogljivosti 
državnih institucij, ki se ukvarjajo s 
ključnimi področji pravnega reda in naj 
okrepi medinstitucionalno sodelovanje in 
usklajevanje;

16. poziva vlado, naj poveča 
institucionalne in upravne zmogljivosti 
državnih institucij, ki se ukvarjajo s 
ključnimi področji pravnega reda in naj 
okrepi medinstitucionalno sodelovanje in 
usklajevanje; poziva k dodatnemu 
izboljšanju vzpostavljanja strokovne, 
učinkovite in nepristranske javne uprave, 
ki bo temeljila na sposobnostih;

Or. en

Predlog spremembe 80
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva vlado, naj sprejme vse nujne 
ukrepe za zmanjšanje brezposelnosti, ki se 
je glede na podatke nacionalnega urada 
za zaposlovanje v letu 2012 povečala, ter 
naj oblikuje mrežo socialne zaščite za 
revne in najbolj prizadete državljane;

Or. el

Predlog spremembe 81
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba pozornost 
posvetiti trajnostni proizvodnji električne 

18. poudarja, da je treba pozornost 
posvetiti trajnostni proizvodnji električne 
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energije in pri tem uskladiti potrebe 
gospodarskega razvoja in varovanja okolja; 
pozdravlja napredek na področju 
obnovljivih virov energije; poziva k 
nadaljnjim ukrepom, ki bodo povečali 
energetsko učinkovitost in zagotovili 
varnost energetske oskrbe;

energije in pri tem uskladiti potrebe 
gospodarskega razvoja in varovanja okolja; 
pozdravlja napredek na področju 
obnovljivih virov energije; poziva k 
nadaljnjim ukrepom, ki bodo povečali 
energetsko učinkovitost in zagotovili 
varnost energetske oskrbe; poziva 
črnogorske organe, naj povečajo 
preglednost in objavijo vse dokumente, 
povezane z gradnjo novih energetskih 
virov, ter naj zagotovijo ustrezno udeležbo 
državljanov pri sprejemanju odločitev, 
razvoj ustrezne in strateške presoje vpliva 
na okolje ter spoštovanje mednarodnih 
standardov in načel trajnostnega razvoja; 
spominja na dejstvo, da je Črna gora po 
svoji ustavi ekološka država; 

Or. en

Predlog spremembe 82
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva črnogorske organe, naj 
ohranijo ravnovesje med gospodarskim 
razvojem in varstvom okolja; poziva 
vlado, naj zagotovi, da bo privatizacija 
nacionalne električne družbe pregledna in 
da bodo izvedene dogovorjene naložbe; 
prav tako spominja, da je treba izrecno 
uskladiti razvoj turizma in varstvo okolja; 
poziva k dolgoročnemu načrtovanju glede 
turizma na obali in k oblikovanju trdnih 
mehanizmov za preprečevanje uničevanja 
okolja in korupcije na področju 
prostorskega načrtovanja in gradnje;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. spodbuja dodatna prizadevanja na 
področjih, kot so prosto gibanje delavcev, 
prosti pretok kapitala, pravo gospodarskih 
družb, varnost hrane, veterinarska in 
fitosanitarna politika, davki, podjetniška 
in industrijska politika ter finančne in 
proračunske določbe;

Or. en

Predlog spremembe 84
Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom; ponovno poziva 
Komisijo in Svet, naj v skladu s 
pogodbama EU začneta razvijati splošno 
veljaven arbitražni mehanizem, namenjen 
reševanju dvostranskih vprašanj med 
državami širitve in državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 85
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

19. poudarja pomen dobrih sosedskih 
odnosov in pozdravlja tvorno vlogo Črne 
gore pri regionalnem sodelovanju; vendar 
obžaluje, da vprašanje določitve meja s 
skoraj vsemi sosednjimi državami še ni 
rešeno; poudarja, da je treba dvostranska 
vprašanja rešiti pred pristopom;

Or. en

Predlog spremembe 86
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju, zlasti aktivno 
sodelovanje v številnih regionalnih 
pobudah v južno-vzhodni Evropi; vendar 
obžaluje, da vprašanje določitve meja z 
vsemi sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

Or. en

Predlog spremembe 87
Tanja Fajon

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
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da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; poziva k 
rešitvi vseh preostalih odprtih vprašanj v 
dobrem sosedskem duhu in poudarja, da je 
treba dvostranska vprašanja rešiti pred 
pristopom;

Or. en

Predlog spremembe 88
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; čestita Črni gori 
za vzdrževanje dobrih dvostranskih 
odnosov z vsemi sosedskimi državami; 
vendar obžaluje, da vprašanje določitve 
meja z vsemi sosednjimi državami še ni 
rešeno; poudarja, da je treba dvostranska 
vprašanja rešiti pred pristopom;

Or. en

Predlog spremembe 89
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve meja z vsemi 
sosednjimi državami še ni rešeno; 
poudarja, da je treba dvostranska vprašanja 
rešiti pred pristopom;

19. pozdravlja tvorno vlogo Črne gore pri 
regionalnem sodelovanju; vendar obžaluje, 
da vprašanje določitve kopenskih in/ali 
morskih meja z vsemi sosednjimi državami 
še ni rešeno; poudarja, da je treba 
dvostranska vprašanja rešiti pred 
pristopom;
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Or. en

Predlog spremembe 90
Kristian Vigenin

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja stalno sodelovanje Črne 
gore v okviru procesa Sarajevske 
deklaracije glede vprašanja beguncev in 
razseljenih oseb, zlasti pri dogovorjenemu 
regionalnemu stanovanjskemu programu, 
ki ga podpirajo mednarodni donatorji s 
konference v Sarajevu aprila 2012; 
poudarja, da so za rešitev odprtih vprašanj 
v procesu potrebna vztrajna prizadevanja;

Or. en

Predlog spremembe 91
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja, da so Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška, Črna gora in 
Srbija podpisale ministrsko deklaracijo in 
sporazum o regionalnem stanovanjskem 
programu ter da je bila za program 
obljubljena finančna podpora; 

Or. en

Predlog spremembe 92
Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa)
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. pozdravlja ratifikacijo in začetek 
veljavnosti sporazuma med EU in Črno 
goro, ki vzpostavlja okvir za sodelovanje 
Črne gore v operacijah Evropske unije za 
krizno upravljanje;

Or. en


