
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

3.2.2014 B7-0072/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0072/2014 

Charles Tannock 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2013 betreffende Montenegro 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is bezorgd over de toenemende 

beperkingen van de publieke toegang tot 

informatie over ondernemingen en het 

kadaster; merkt op dat publieke toegang 

tot dergelijke informatie van groot belang 

is voor journalisten en het 

maatschappelijk middenveld bij het 

onthullen van corruptie en het belichten 

van banden tussen de georganiseerde 

misdaad en overheidsinstellingen; dringt 

er bij de autoriteiten op aan een hoge 

mate van transparantie te herstellen ten 

aanzien van de betreffende registers; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Amendement  4 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0072/2014 

Charles Tannock 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2013 betreffende Montenegro 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. onderstreept het belang van vrije, 

onafhankelijke en onpartijdige media in 

een functionerende democratie; maakt zich 

ernstig zorgen over de toename van verbale 

en fysieke intimidatie van journalisten; 

wijst opnieuw op het belang van het 

stimuleren van verantwoordelijke media, 

redactionele onafhankelijkheid en 

diversiteit van de eigendom van de media 

in overeenstemming met de Europese 

normen; benadrukt dat alle spelers uit de 

politiek en de media verantwoordelijk zijn 

voor het scheppen van een klimaat waarin 

verschillende meningen worden 

getolereerd; is van oordeel dat het van 

essentieel belang is dat er wordt 

bijgedragen aan de bescherming van 

journalisten en de persvrijheid; verzoekt 

om alle tegen journalisten gerichte 

bedreigingen en aanvallen adequaat te 

onderzoeken en vervolgen, met inbegrip 

van eerdere, onopgeloste delicten; is 

ingenomen met het besluit een speciaal 

orgaan op te zetten om toezicht te houden 

op de onderzoeksprocedures bij moorden 

en aanvallen op journalisten, dat kan 

bijdragen aan meer vertrouwen tussen de 

staat en de media; 

21. onderstreept het belang van vrije, 

onafhankelijke en onpartijdige media in 

een functionerende democratie; maakt zich 

ernstig zorgen over de toename van verbale 

en fysieke intimidatie van journalisten, 

maar ook over de toegenomen druk 

vanwege financiële tekorten en 

gerechtelijke procedures; is diep geschokt 

door het feit dat er sinds augustus 2013 

sprake is geweest van ten minste twee 

bomaanslagen op en circa een half dozijn 

gevallen van fysieke agressie tegen 

journalisten; betreurt het ten zeerste dat 

Montenegro thans op de 113e plaats staat 

van de persvrijheidindex van 

Verslaggevers zonder grenzen; wijst 

opnieuw op het belang van het stimuleren 

van verantwoordelijke media, redactionele 

onafhankelijkheid en diversiteit van de 

eigendom van de media in 

overeenstemming met de Europese 

normen; benadrukt dat alle spelers uit de 

politiek en de media verantwoordelijk zijn 

voor het scheppen van een klimaat waarin 

verschillende meningen worden 

getolereerd; is van oordeel dat het van 

essentieel belang is dat er wordt 

bijgedragen aan de bescherming van 

journalisten en de persvrijheid; verzoekt 

om alle tegen journalisten gerichte 

bedreigingen en aanvallen adequaat te 
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onderzoeken en vervolgen, met inbegrip 

van eerdere, onopgeloste delicten; is 

ingenomen met het besluit een speciaal 

orgaan op te zetten om toezicht te houden 

op de onderzoeksprocedures bij moorden 

en aanvallen op journalisten, dat kan 

bijdragen aan meer vertrouwen tussen de 

staat en de media; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

3.2.2014 B7-0072/5 

Amendement  5 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0072/2014 

Charles Tannock 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2013 betreffende Montenegro 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. merkt op dat vrouwen nog steeds 

ondervertegenwoordigd zijn op vele 

terreinen van de Montenegrijnse 

samenleving, zoals in het parlement, in de 

besluitvorming en op de arbeidsmarkt; 

verzoekt de regering meer inspanningen te 

leveren om de gelijkheid van mannen en 

vrouwen te bevorderen, de relevante 

financiële en personele middelen te 

verhogen, de uitvoering van het actieplan 

inzake gendergelijkheid te waarborgen, het 

beginsel van gelijke beloning voor gelijk 

werk in te voeren, en een bredere 

participatie van vrouwen, met name in de 

politiek, te stimuleren; 

25. merkt op dat vrouwen nog steeds 

ondervertegenwoordigd zijn op vele 

terreinen van de Montenegrijnse 

samenleving, zoals in het parlement, in de 

besluitvorming en op de arbeidsmarkt; 

verzoekt de regering meer inspanningen te 

leveren om de gelijkheid van mannen en 

vrouwen te bevorderen, de relevante 

financiële en personele middelen te 

verhogen, de uitvoering van het actieplan 

inzake gendergelijkheid te waarborgen, het 

beginsel van gelijke beloning voor gelijk 

werk in te voeren, en een bredere 

participatie van vrouwen, met name in de 

politiek, te stimuleren; verzoekt in dit 

verband de regering en het parlement de 

nodige wijzigingen in de kieswet aan te 

brengen zodat van de parlementsleden en 

de raadsleden ten minste 30 procent 

vrouwen zijn; 

Or. en 

 

 


