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Amendamentul 3 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0072/2014 

Charles Tannock 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
multiplicarea restricțiilor asupra 
accesului publicului la informații cu 
privire la întreprinderi și la cărțile 
funciare; constată că accesul publicului 
la acest tip de informații este deosebit de 
important pentru jurnaliști și actori ai 
societății civile în scopul dezvăluirii 
cazurilor de corupție și a punerii în 
lumină a legăturilor dintre criminalitatea 
organizată și instituțiile statului; solicită 
insistent autorităților să restabilească un 
nivel ridicat de transparență în privința 
registrelor relevante; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Amendamentul 4 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0072/2014 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază importanța unei mass-media 
libere, independente și imparțiale într-o 

democrație funcțională; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la 

multiplicarea intimidărilor verbale și fizice 
îndreptate împotriva jurnaliștilor; 
reamintește importanța încurajării unei 

mass-media responsabile, a independenței 
editoriale și a diversității proprietății 

mijloacelor de comunicare, în conformitate 
cu standardele europene; reliefează 
responsabilitatea care le revine tuturor 

persoanelor politice și mass-mediei de a 
cultiva un climat de toleranță față de 

diferitele opinii; consideră că este esențială 
contribuția la protecția jurnaliștilor și a 
libertății presei; solicită investigarea și 

urmărirea în justiție corespunzătoare a 
amenințărilor și atacurilor împotriva 

jurnaliștilor, inclusiv a infracțiunilor 
nesoluționate anterior; salută decizia de 
înființare a unui organ special însărcinat să 

monitorizeze eforturile oficiale depuse în 
vederea soluționării cazurilor de asasinate 
și agresiuni având drept țintă jurnaliști, 

care poate contribui la instituirea unui 
climat mai stabil de încredere între stat și 

mass-media; 

21. subliniază importanța unei mass-media 
libere, independente și imparțiale într-o 

democrație funcțională; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la 

multiplicarea intimidărilor verbale și fizice 
îndreptate împotriva jurnaliștilor, dar și cu 
privire la presiunea din ce în ce mai mare 
datorată reducerii fondurilor și 
procedurilor judiciare; se declară profund 
șocat de faptul că, din august 2013, 
jurnaliștii au fost ținta a cel puțin două 
atacuri cu bombe și a aproximativ șase 
atacuri fizice; regretă profund faptul că 
Muntenegru se clasează în prezent pe 
locul 113 în Indexul libertății media al 
organizației Reporteri fără Frontiere; 
reamintește importanța încurajării unei 

mass-media responsabile, a independenței 
editoriale și a diversității proprietății 

mijloacelor de comunicare, în conformitate 
cu standardele europene; reliefează 
responsabilitatea care le revine tuturor 

persoanelor politice și mass-mediei de a 
cultiva un climat de toleranță față de 
diferitele opinii; consideră că este esențială 

contribuția la protecția jurnaliștilor și a 
libertății presei; solicită investigarea și 

urmărirea în justiție corespunzătoare a 
amenințărilor și atacurilor împotriva 
jurnaliștilor, inclusiv a infracțiunilor 

nesoluționate anterior; salută decizia de 
înființare a unui organ special însărcinat să 
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monitorizeze eforturile oficiale depuse în 
vederea soluționării cazurilor de asasinate 
și agresiuni având drept țintă jurnaliști, 

care poate contribui la instituirea unui 
climat mai stabil de încredere între stat și 

mass-media; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/5 

Amendamentul 5 

Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0072/2014 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. constată că femeile rămân 
subreprezentate în multe domenii ale 
societății muntenegrene, inclusiv în 

parlament, în funcțiile de decizie și pe piața 
forței de muncă; solicită guvernului să-și 

intensifice eforturile pentru ridicarea 
nivelului egalității de gen, creșterea 
resurselor financiare și umane din 

domeniu, implementarea planului de 
acțiune pentru egalitatea de gen, 
introducerea principiului remunerației 
egale pentru muncă egală și încurajarea 
unei participări mai largi a femeilor, în 

special în arena politică; 

25. constată că femeile rămân 
subreprezentate în multe domenii ale 
societății muntenegrene, inclusiv în 

parlament, în funcțiile de decizie și pe piața 
forței de muncă; solicită guvernului să-și 

intensifice eforturile pentru ridicarea 
nivelului egalității de gen, creșterea 
resurselor financiare și umane din 

domeniu, implementarea planului de 
acțiune pentru egalitatea de gen, 
introducerea principiului remunerației 
egale pentru muncă egală și încurajarea 
unei participări mai largi a femeilor, în 

special în arena politică; solicită, în acest 
sens, guvernului și parlamentului să 
efectueze modificările necesare la legea 
electorală, asigurând un procent de femei 
de cel puțin treizeci la sută din membrii 
parlamentului și consilieri; 

Or. en 

 
 


