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 15α. εκφράζει την ανησυχία του για τους 
αυξανόµενους περιορισµούς στην 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 
για τα µητρώα εµπορικών εταιρειών και 
για τα κτηµατολόγια· σηµειώνει ότι η 
πρόσβαση του κοινού στην ενηµέρωση 
αυτού του είδους έχει µεγάλη σηµασία για 
τους δηµοσιογράφους και τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, µε στόχο να 
αποκαλύπτονται οι περιπτώσεις 
διαφθοράς και να χύνεται άπλετο φως 
στους δεσµούς µεταξύ οργανωµένου 
εγκλήµατος και κρατικών θεσµικών 
οργάνων· ζητεί από τις αρχές να 
αποκαταστήσουν ένα υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας σε ό,τι αφορά τα σχετικά 
µητρώα· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

21. υπογραµµίζει την ανάγκη ύπαρξης 

ελεύθερων, ανεξάρτητων και αµερόληπτων 

µέσων ενηµέρωσης σε µια λειτουργούσα 

δηµοκρατία· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 

για την αύξηση του λεκτικού και φυσικού 

εκφοβισµού εις βάρος δηµοσιογράφων· 

υπενθυµίζει ότι είναι σηµαντικό να 

ενδυναµωθούν η υπευθυνότητα των µέσων 

ενηµέρωσης, η ανεξαρτησία των 

συντακτών και η διαφορετική ιδιοκτησία, 

σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα· 

επισηµαίνει την ευθύνη όλων όσοι 

εµπλέκονται στην πολιτική και τα µέσα 

ενηµέρωσης να τροφοδοτούν κλίµα ανοχής 

για τη διαφορετική άποψη· θεωρεί καίριας 

σηµασίας να υποστηριχθεί η προστασία 

των δηµοσιογράφων και της ελευθερίας 

του Τύπου· ζητεί την κατάλληλη 

διερεύνηση και δίωξη για όλες τις απειλές 

και επιθέσεις εις βάρος δηµοσιογράφων,  

συµπεριλαµβανοµένων των προηγούµενων 

αδικηµάτων που δεν έχουν διαλευκανθεί· 

εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση 

σύστασης ειδικού σώµατος για την 

εποπτεία των επίσηµων προσπαθειών 

διαλεύκανσης υποθέσεων δολοφονιών και 

επιθέσεων κατά δηµοσιογράφων, γεγονός 

που θα µπορούσε να βοηθήσει στην 

αποκατάσταση σχέσεων εµπιστοσύνης 

µεταξύ του κράτους και των µέσων 

ενηµέρωσης• 

21. υπογραµµίζει την ανάγκη ύπαρξης 

ελεύθερων, ανεξάρτητων και αµερόληπτων 

µέσων ενηµέρωσης σε µια λειτουργούσα 

δηµοκρατία· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 

για την αύξηση του λεκτικού και φυσικού 

εκφοβισµού εις βάρος δηµοσιογράφων, 

αλλά και για την αυξηµένη πίεση που 
προκαλούν οι οικονοµικές δυσχέρειες και 
οι νοµικές διαδικασίες· είναι 
συγκλονισµένο από το γεγονός ότι, από 
τον Αύγουστο του 2013, έχουν γίνει 
τουλάχιστον δύο βοµβιστικές επιθέσεις 
και περί τις έξι σωµατικές επιθέσεις εις 
βάρος δηµοσιογράφων· εκφράζει τη 
βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι το 
Μαυροβούνιο βρίσκεται πλέον στην 113η 
θέση στον δείκτη των ∆ηµοσιογράφων 
χωρίς Σύνορα που αφορά την ελευθερία 
των µέσων ενηµέρωσης· υπενθυµίζει ότι 
είναι σηµαντικό να ενδυναµωθούν η 

υπευθυνότητα των µέσων ενηµέρωσης, η 

ανεξαρτησία των συντακτών και η 

διαφορετική ιδιοκτησία, σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα· επισηµαίνει την 

ευθύνη όλων όσοι εµπλέκονται στην 

πολιτική και τα µέσα ενηµέρωσης να 

τροφοδοτούν κλίµα ανοχής για τη 

διαφορετική άποψη· θεωρεί καίριας 

σηµασίας να υποστηριχθεί η προστασία 

των δηµοσιογράφων και της ελευθερίας 

του Τύπου· ζητεί την κατάλληλη 

διερεύνηση και δίωξη για όλες τις απειλές 
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και επιθέσεις εις βάρος δηµοσιογράφων,  

συµπεριλαµβανοµένων των προηγούµενων 

αδικηµάτων που δεν έχουν διαλευκανθεί· 

εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση 

σύστασης ειδικού σώµατος για την 

εποπτεία των επίσηµων προσπαθειών 

διαλεύκανσης υποθέσεων δολοφονιών και 

επιθέσεων κατά δηµοσιογράφων, γεγονός 

που θα µπορούσε να βοηθήσει στην 

αποκατάσταση σχέσεων εµπιστοσύνης 

µεταξύ του κράτους και των µέσων 

ενηµέρωσης· 

Or. en 



 

AM\1017947EL.doc  PE527.281v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

3.2.2014 B7-0072/5 

Τροπολογία  5 

Ulrike Lunacek 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0072/2014 

Charles Tannock 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

25. σηµειώνει ότι οι γυναίκες 

εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 

πολλούς τοµείς της κοινωνίας του 

Μαυροβουνίου, µεταξύ δε άλλων στο 

Κοινοβούλιο, στις θέσεις λήψης 

αποφάσεων και στην αγορά εργασίας· 

καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την ενίσχυση της 

ισότητας των φύλων, την αύξηση των 

σχετικών οικονοµικών και ανθρώπινων 

πόρων, τη διασφάλιση της εφαρµογής του 

σχεδίου δράσης σχετικά µε την ισότητα 

των φύλων, την καθιέρωση της αρχής της 

ίσης αµοιβής για ίση εργασία, καθώς και 

για την ενθάρρυνση της ευρύτερης 

συµµετοχής των  γυναικών, ιδίως στον 

πολιτικό στίβο· 

25. σηµειώνει ότι οι γυναίκες 

εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε 

πολλούς τοµείς της κοινωνίας του 

Μαυροβουνίου, µεταξύ δε άλλων στο 

Κοινοβούλιο, στις θέσεις λήψης 

αποφάσεων και στην αγορά εργασίας· 

καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την ενίσχυση της 

ισότητας των φύλων, την αύξηση των 

σχετικών οικονοµικών και ανθρώπινων 

πόρων, τη διασφάλιση της εφαρµογής του 

σχεδίου δράσης σχετικά µε την ισότητα 

των φύλων, την καθιέρωση της αρχής της 

ίσης αµοιβής για ίση εργασία, καθώς και 

για την ενθάρρυνση της ευρύτερης 

συµµετοχής των  γυναικών, ιδίως στον 

πολιτικό στίβο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να 
προβούν στις κατάλληλες αλλαγές στον 
εκλογικό νόµο, διασφαλίζοντας ότι 
τουλάχιστον το 30% των µελών του 
Κοινοβουλίου και των συµβούλων θα 
είναι γυναίκες· 
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