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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.2.2014 B7-0072/3 

Módosítás  3 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0072/2014 
Charles Tannock 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Montenegró által elért eredményekrıl szóló 2013. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. aggodalmának ad hangot a 

vállalkozásokkal és a 

földnyilvántartásokkal kapcsolatos 

információkhoz való nyilvános hozzáférés 

egyre fokozódó korlátozása miatt; felhívja 

a figyelmet arra, hogy az ilyen 

információkhoz való nyilvános hozzáférés 

rendkívül fontos az újságírók és a civil 

társadalmi szereplık számára a 

korrupciós ügyek nyilvánosságra hozatala 

és a szervezett bőnözés és az állami 

intézmények közötti kapcsolatok feltárása 

céljából; sürgeti a hatóságokat, hogy 

állítsák helyre a vonatkozó 

nyilvántartások magas szintő 

átláthatóságát; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Módosítás  4 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0072/2014 
Charles Tannock 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Montenegró által elért eredményekrıl szóló 2013. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. hangsúlyozza, hogy egy jól mőködı 

demokráciában szabad, független és 

elfogulatlan médiára van szükség; komoly 

aggodalmának ad hangot az újságírók 

verbális és fizikai megfélemlítésének 

gyakoribbá válása miatt; emlékeztet arra, 

hogy az európai normáknak megfelelıen 

elı kell mozdítani a felelıs médiát, a 

szerkesztıi függetlenséget, valamint a 

médiatulajdon sokszínőségét; 

hangsúlyozza mindazok felelısségét, akik 

a politikával és a médiával foglalkoznak, 

hogy az eltérı vélemények számára 

teremtsék meg a tolerancia légkörét; 

elengedhetetlennek tartja az újságírók és a 

sajtószabadság védelmének elısegítését; 

szorgalmazza az újságírók ellen irányuló 

fenyegetések és támadások megfelelı 

kivizsgálását és az elkövetık bíróság elé 

állítását, ideértve a korábbi, még 

felderítetlen ügyeket is; üdvözli, hogy 

döntés született egy olyan külön testület 

felállításáról, amely felügyeli az újságírók 

meggyilkolásának felderítésére vagy az 

ellenük indított támadások kivizsgálására 

irányuló erıfeszítéseket, ami hozzájárulhat 

az állam és a média közötti bizalom 

elmélyítéséhez; 

21. hangsúlyozza, hogy egy jól mőködı 

demokráciában szabad, független és 

elfogulatlan médiára van szükség; komoly 

aggodalmának ad hangot az újságírók 

verbális és fizikai megfélemlítésének 

gyakoribbá válása, illetve a pénzügyi 

nehézségek és a jogi eljárások miatt rájuk 

nehezedı fokozódó nyomás miatt; mély 

megdöbbenésének ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy 2013 augusztusa óta 

legalább két bombatámadást és közel fél 

tucat fizikai támadást indítottak újságírók 

ellen; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, 

hogy a Riporterek Határok Nélkül által 

kiadott a sajtószabadság-rangsorban 

Montenegró jelenleg a 113. helyen 

szerepel; emlékeztet arra, hogy az európai 

normáknak megfelelıen elı kell mozdítani 

a felelıs médiát, a szerkesztıi 

függetlenséget, valamint a médiatulajdon 

sokszínőségét; hangsúlyozza mindazok 

felelısségét, akik a politikával és a 

médiával foglalkoznak, hogy az eltérı 

vélemények számára teremtsék meg a 

tolerancia légkörét; elengedhetetlennek 

tartja az újságírók és a sajtószabadság 

védelmének elısegítését; szorgalmazza az 

újságírók ellen irányuló fenyegetések és 

támadások megfelelı kivizsgálását és az 

elkövetık bíróság elé állítását, ideértve a 

korábbi, még felderítetlen ügyeket is; 
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üdvözli, hogy döntés született egy olyan 

külön testület felállításáról, amely felügyeli 

az újságírók meggyilkolásának 

felderítésére vagy az ellenük indított 

támadások kivizsgálására irányuló 

erıfeszítéseket, ami hozzájárulhat az állam 

és a média közötti bizalom elmélyítéséhez; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/5 

Módosítás  5 
Ulrike Lunacek 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0072/2014 
Charles Tannock 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Montenegró által elért eredményekrıl szóló 2013. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
25 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. megállapítja, hogy a nık továbbra is 

alulreprezentáltak a montenegrói 

társadalom számos területén, például a 

parlamentben, a döntéshozatali 

pozíciókban és a munkaerıpiacon; 

felszólítja a kormányt, hogy fokozza 

erıfeszítéseit a nemek közötti egyenlıség 

elımozdítására, növelje az ezzel 

kapcsolatos pénzügyi és emberi 

erıforrásokat, biztosítsa a nemek közötti 

egyenlıséggel kapcsolatos cselekvési terv 

végrehajtását, vezesse be az egyenlı 

munkáért járó egyenlı díjazás elvét, 

valamint ösztönözze a nık szélesebb körő 

részvételét, elsısorban a politikai színtéren; 

25. megállapítja, hogy a nık továbbra is 

alulreprezentáltak a montenegrói 

társadalom számos területén, például a 

parlamentben, a döntéshozatali 

pozíciókban és a munkaerıpiacon; 

felszólítja a kormányt, hogy fokozza 

erıfeszítéseit a nemek közötti egyenlıség 

elımozdítására, növelje az ezzel 

kapcsolatos pénzügyi és emberi 

erıforrásokat, biztosítsa a nemek közötti 

egyenlıséggel kapcsolatos cselekvési terv 

végrehajtását, vezesse be az egyenlı 

munkáért járó egyenlı díjazás elvét, 

valamint ösztönözze a nık szélesebb körő 

részvételét, elsısorban a politikai színtéren; 

ezzel kapcsolatban felszólítja a kormányt 

és a parlamentet, hogy tegye meg a 

szükséges változtatásokat a választási 

törvényben, biztosítva, hogy a parlamenti 

és önkormányzati képviselık legalább 

30%-a nı legyen; 

Or. en 

 

 


