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3.2.2014 B7-0072/3 

Predlog spremembe  3 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0072/2014 

Charles Tannock 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 
Poročilo o napredku Črne gore za leto 2013 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. izraža zaskrbljenost zaradi vse 
večjega omejevanja javnega dostopa do 
informacij o podjetjih in do zemljiških 
knjig; opozarja, da je javni dostop do 
tovrstnih informacij zelo pomemben za 
novinarje in akterje civilne družbe zaradi 
razkrivanja korupcije in osvetljevanja 
povezav med organiziranim kriminalom 
in državnimi institucijami; poziva oblasti, 
naj ponovno vzpostavijo visoko raven 
preglednosti ustreznih registrov; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Predlog spremembe  4 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0072/2014 

Charles Tannock 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 
Poročilo o napredku Črne gore za leto 2013 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da so v delujoči demokraciji 
pomembni svobodni, neodvisni in 
nepristranski mediji; je zelo zaskrbljen 
zaradi naraščanja verbalnega in fizičnega 
ustrahovanja novinarjev; opozarja, da je 
pomembno spodbujati odgovorne medije, 
uredniško neodvisnost in raznoliko 
lastništvo medijev v skladu z evropskimi 
standardi; poudarja odgovornost vseh v 
politiki in medijih za ustvarjanje ozračja 
strpnosti do drugačnih mnenj; meni, da je 
treba novinarje in svobodo tiska nujno 
zaščititi; poziva, da je treba ustrezno 
preiskati in preganjati vse grožnje 
novinarjem in napade nanje, vključno z 
nerešenimi preteklimi kaznivimi dejanji; 
pozdravlja odločitev o oblikovanju 
posebnega organa za spremljanje uradnih 
prizadevanj za rešitev primerov umorov 
novinarjev ali napadov nanje, kar bo 
pripomoglo k vzpostavitvi večjega 
zaupanja med državo in mediji; 

21. poudarja, da so v delujoči demokraciji 
pomembni svobodni, neodvisni in 
nepristranski mediji; je zelo zaskrbljen 
zaradi naraščanja verbalnega in fizičnega 
ustrahovanja novinarjev, pa tudi vse 
večjega pritiska, ki se izvaja z 
omejevanjem finančnih sredstev in 
pravnimi postopki; je globoko pretresen, 
ker so bili od avgusta 2013 novinarji tarča 
najmanj dveh bombnih in približno šest 
fizičnih napadov; močno obžaluje, da je 
Črna gora na lestvici svobode medijev, ki 
jo pripravlja organizacija Novinarji brez 
meja, uvrščena na 113. mesto; opozarja, 
da je pomembno spodbujati odgovorne 
medije, uredniško neodvisnost in raznoliko 
lastništvo medijev v skladu z evropskimi 
standardi; poudarja odgovornost vseh v 
politiki in medijih za ustvarjanje ozračja 
strpnosti do drugačnih mnenj; meni, da je 
treba novinarje in svobodo tiska nujno 
zaščititi; poziva, da je treba ustrezno 
preiskati in preganjati vse grožnje 
novinarjem in napade nanje, vključno z 
nerešenimi preteklimi kaznivimi dejanji; 
pozdravlja odločitev o oblikovanju 
posebnega organa za spremljanje uradnih 
prizadevanj za rešitev primerov umorov 
novinarjev ali napadov nanje, kar bo 
pripomoglo k vzpostavitvi večjega 
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zaupanja med državo in mediji; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/5 

Predlog spremembe  5 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0072/2014 

Charles Tannock 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 
Poročilo o napredku Črne gore za leto 2013 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane na številnih področjih 
črnogorske družbe, tudi v parlamentu, na 
vodilnih položajih in trgu dela; poziva 
vlado, naj okrepi prizadevanja za večjo 
enakost med spoloma, poveča ustrezne 
finančne in človeške vire, zagotovi 
izvajanje akcijskega načrta za enakost 
spolov, uvede načelo enakega plačila za 
enako delo in spodbuja širšo udeležbo 
žensk, zlasti v političnem življenju; 

25. ugotavlja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane na številnih področjih 
črnogorske družbe, tudi v parlamentu, na 
vodilnih položajih in trgu dela; poziva 
vlado, naj okrepi prizadevanja za večjo 
enakost med spoloma, poveča ustrezne 
finančne in človeške vire, zagotovi 
izvajanje akcijskega načrta za enakost 
spolov, uvede načelo enakega plačila za 
enako delo in spodbuja širšo udeležbo 
žensk, zlasti v političnem življenju; v zvezi 
s tem poziva vlado in parlament, naj 
ustrezno spremenita volilni zakon in 
zagotovita, da bo najmanj trideset 
odstotkov poslancev v parlamentu in 
svetnikov žensk; 

Or. en 

 
 


