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 15a. Jesprimi tħassib dwar iŜ-Ŝieda ta’ 

restrizzjonijiet tal-aëëess pubbliku għall-

informazzjoni dwar il-kumpaniji u r-

reāistri tal-artijiet; jinnota li l-aëëess 

pubbliku għal din it-tip ta’ informazzjoni 

huwa ta’ importanza kbira għall-

āurnalisti u l-atturi tas-soëjetà ëivili bil-

għan li jiŜvelaw kaŜijiet ta’ korruzzjoni u 

jitfgħu dawl fuq ir-rabtiet bejn il-

kriminalità organizzata u l-istituzzjonijiet 

tal-Istat; iħeāāeā lill-awtoritajiet biex 

jerāgħu jdaħħlu livell għoli ta’ 

trasparenza fir-rigward tar-reāistri tal-

artijiet; 
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21. Jenfasizza l-importanza li 

f’demokrazija funzjonali jkun hemm mezzi 

tal-informazzjoni ħielsa, indipendenti u 

imparzjali; jesprimi tħassib serju dwar iŜ-

Ŝieda fl-intimidazzjoni verbali u fiŜika tal-

āurnalisti; ifakkar fl-importanza li 

jitrawmu midja responsabbli, indipendenza 

editorjali u diversità fis-sjieda tal-midja 

f’konformità mal-istandards Ewropej; 

jenfasizza r-responsabbiltà ta’ dawk kollha 

fil-politika u fil-midja biex irawmu klima 

ta’ tolleranza għall-opinjonijiet differenti; 

iqis li huwa essenzjali li jgħin fil-

protezzjoni tal-āurnalisti u l-libertà tal-

istampa; jitlob li t-theddid u l-attakki 

kollha kontra āurnalisti jkunu investigati u 

ssir prosekuzzjoni, inkluŜi r-reati 

preëedenti mhux solvuti jilqa’ d-deëiŜjoni 

li jitwaqqaf korp speëjali li jissorvelja l-

isforzi uffiëjali biex jissolvew kaŜijiet ta’ 

qtil u attakki fuq il-āurnalisti, li jista’ jgħin 

fl-istabbiliment ta’ fiduëja aktar profonda 

bejn l-Istat u l-mezzi tal-informazzjoni; 

21. Jenfasizza l-importanza li 

f’demokrazija funzjonali jkun hemm mezzi 

tal-informazzjoni ħielsa, indipendenti u 

imparzjali; jesprimi tħassib serju dwar iŜ-

Ŝieda fl-intimidazzjoni verbali u fiŜika tal-

āurnalisti, iŜda anki Ŝieda fil-pressjoni 

permezz ta’ skarsizza finanzjarja u 

proëedimenti legali; jinsab maħsud sew 

mill-fatt li minn Awwissu 2013 ’l hawn 

tal-anqas Ŝewā bombi u madwar nofs 

tuŜŜana attakki fiŜiëi twettqu kontra 

āurnalisti; jiddeplora bis-saħħa l-fatt li l-

Montenegro issa jinsab fl-113-il post fl-

indiëi dwar il-libertà tal-mezzi ta' 

komunikazzjoni ta’ ‘Reporters Without 

Borders’; ifakkar fl-importanza li jitrawmu 

midja responsabbli, indipendenza editorjali 

u diversità fis-sjieda tal-midja f’konformità 

mal-istandards Ewropej; jenfasizza r-

responsabbiltà ta’ dawk kollha fil-politika 

u fil-midja biex irawmu klima ta’ 

tolleranza għall-opinjonijiet differenti; iqis 

li huwa essenzjali li jgħin fil-protezzjoni 

tal-āurnalisti u l-libertà tal-istampa; jitlob li 

t-theddid u l-attakki kollha kontra 

āurnalisti jkunu investigati u ssir 

prosekuzzjoni, inkluŜi r-reati preëedenti 

mhux solvuti; jilqa’ d-deëiŜjoni li jitwaqqaf 

korp speëjali li jissorvelja l-isforzi uffiëjali 

biex jissolvew kaŜijiet ta’ qtil u attakki fuq 

il-āurnalisti, li jista’ jgħin fl-istabbiliment 

ta’ fiduëja aktar profonda bejn l-Istat u l-
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25. Jinnota li n-nisa għadhom 

b'rappreŜentazzjoni baxxa f'ħafna oqsma 

tas-soëjetà Montenegrina, inkluŜi fil-

Parlament, fil-poŜizzjonijiet ta' teħid ta' 

deëiŜjonijiet u fis-suq tax-xogħol; jitlob 

lill-gvern jintensifika l-isforzi tiegħu biex 

isaħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi, iŜid ir-

riŜorsi finanzjarji u umani rilevanti, jiŜgura 

l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni tal-

ugwaljanza tas-sessi, jintroduëi l-prinëipju 

ta' pagi ugwali għal xogħol ugwali, u 

jħeāāeā parteëipazzjoni aktar wiesgħa tan-

nisa, b’mod partikolari fl-arena politika; 

25. Jinnota li n-nisa għadhom 

b'rappreŜentazzjoni baxxa f'ħafna oqsma 

tas-soëjetà Montenegrina, inkluŜi fil-

Parlament, fil-poŜizzjonijiet ta' teħid ta' 

deëiŜjonijiet u fis-suq tax-xogħol; jitlob 

lill-gvern jintensifika l-isforzi tiegħu biex 

isaħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi, iŜid ir-

riŜorsi finanzjarji u umani rilevanti, jiŜgura 

l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni tal-

ugwaljanza tas-sessi, jintroduëi l-prinëipju 

ta' pagi ugwali għal xogħol ugwali, u 

jħeāāeā parteëipazzjoni aktar wiesgħa tan-

nisa, b’mod partikolari fl-arena politika; 

jistieden, f’dan ir-rigward, lill-gvern u l-

parlament jagħmlu l-bidliet meħtieāa lil-

liāi elettorali, filwaqt li jiŜguraw li tal-

anqas 30 % tal-membri tal-parlamenti u l-

kunsillieri jkunu nisa; 

Or. en 

 

 


