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3.2.2014 B7-0072/3 

Poprawka  3 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0072/2014 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. wyraŜa zaniepokojenie w związku ze 

zwiększaniem restrykcji w dostępie 

obywateli do informacji dotyczących 

spółek i rejestrów gruntów; zauwaŜa, Ŝe 

dostęp obywateli do tego rodzaju 

informacji ma ogromne znaczenie dla 

dziennikarzy i przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego, pozwalając 

im na ujawnianie przypadków korupcji i 

odkrywanie powiązań między 

przestępczością zorganizowaną a 

instytucjami państwowymi; wzywa władze 

do przywrócenia wysokiego stopnia 

przejrzystości w odniesieniu do odnośnych 

rejestrów; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Poprawka  4 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0072/2014 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla znaczenie wolnych, 

niezaleŜnych i bezstronnych mediów w 

funkcjonującej demokracji; wyraŜa 

głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą 

ataków werbalnych i fizycznych 

wymierzonych w dziennikarzy; 

przypomina o znaczeniu wspierania 

odpowiedzialnych mediów, niezaleŜności 

redakcyjnej oraz zróŜnicowania własności 

mediów zgodnie z europejskimi 

standardami; podkreśla odpowiedzialność, 

jaką ponoszą wszyscy przedstawiciele 

sceny politycznej i mediów w zakresie 

sprzyjania pluralizmowi opinii; uwaŜa, Ŝe 

naleŜy koniecznie pomóc chronić 

dziennikarzy i bronić wolności prasy; 

apeluje o naleŜyte zbadanie i ściganie 

wszystkich pogróŜek i ataków pod adresem 

dziennikarzy, w tym wcześniej 

nieosądzonych przestępstw; z 

zadowoleniem przyjmuje decyzję o 

powołaniu specjalnego organu ds. 

monitorowania oficjalnych działań 

zmierzających do rozwiązania spraw 

dotyczących zabójstw dziennikarzy i 

zamachów na nich, poniewaŜ organ ten 

moŜe pomóc w zbudowaniu większego 

wzajemnego zaufania mediów i państwa; 

21. podkreśla znaczenie wolnych, 

niezaleŜnych i bezstronnych mediów w 

funkcjonującej demokracji; wyraŜa 

głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą 

ataków werbalnych i fizycznych 

wymierzonych w dziennikarzy, lecz 

równieŜ zwiększoną presją przez braki 

finansowe i postepowania sądowe; jest 

głęboko wstrząśnięty faktem, Ŝe od 

sierpnia 2013 r. na dziennikarzy 

przeprowadzono przynajmniej dwa ataki 

bombowe i około sześciu ataków 

fizycznych; wyraŜa głębokie 

zaniepokojenie z powodu faktu, Ŝe 

Czarnogóra znalazła się na 113. miejscu 

wskaźnika wolności mediów 

publikowanego przez organizację 

Reporterzy bez Granic; przypomina o 

znaczeniu wspierania odpowiedzialnych 

mediów, niezaleŜności redakcyjnej oraz 

zróŜnicowania własności mediów zgodnie 

z europejskimi standardami; podkreśla 

odpowiedzialność, jaką ponoszą wszyscy 

przedstawiciele sceny politycznej i mediów 

w zakresie sprzyjania pluralizmowi opinii; 

uwaŜa, Ŝe naleŜy koniecznie pomóc 

chronić dziennikarzy i bronić wolności 

prasy; apeluje o naleŜyte zbadanie i 

ściganie wszystkich pogróŜek i ataków pod 

adresem dziennikarzy, w tym wcześniej 

nieosądzonych przestępstw; z 

zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
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powołaniu specjalnego organu ds. 

monitorowania oficjalnych działań 

zmierzających do rozwiązania spraw 

dotyczących zabójstw dziennikarzy i 

zamachów na nich, poniewaŜ organ ten 

moŜe pomóc w zbudowaniu większego 

wzajemnego zaufania mediów i państwa; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/5 

Poprawka  5 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0072/2014 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. zauwaŜa, Ŝe kobiety są nadal 

niedostatecznie reprezentowane w wielu 

dziedzinach Ŝycia społecznego w 

Czarnogórze, w tym w parlamencie, na 

stanowiskach, które wymagają 

podejmowania decyzji oraz na rynku 

pracy; wzywa rząd do zintensyfikowania 

wysiłków na rzecz wspierania równości 

płci, zwiększania odpowiednich środków 

finansowych i zasobów ludzkich, 

zapewnienia realizacji planu działania na 

rzecz równości płci, wprowadzenia zasady 

równego wynagrodzenia za taką samą 

pracę i zachęcania do większego 

uczestnictwa kobiet, zwłaszcza na scenie 

politycznej; 

25. zauwaŜa, Ŝe kobiety są nadal 

niedostatecznie reprezentowane w wielu 

dziedzinach Ŝycia społecznego w 

Czarnogórze, w tym w parlamencie, na 

stanowiskach, które wymagają 

podejmowania decyzji oraz na rynku 

pracy; wzywa rząd do zintensyfikowania 

wysiłków na rzecz wspierania równości 

płci, zwiększania odpowiednich środków 

finansowych i zasobów ludzkich, 

zapewnienia realizacji planu działania na 

rzecz równości płci, wprowadzenia zasady 

równego wynagrodzenia za taką samą 

pracę i zachęcania do większego 

uczestnictwa kobiet, zwłaszcza na scenie 

politycznej; wzywa w związku z tym rząd i 

parlament do wprowadzenia 

odpowiednich zmian w prawie wyborczym 

gwarantujących, Ŝe przynajmniej 30% 

posłów do parlamentu i radnych stanowią 

kobiety; 

Or. en 

 

 


