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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabr÷žia, kad reikia tobulinti 

konsultacijų su pilietin÷s visuomen÷s 

organizacijomis (PVO) mechanizmus, 

siekiant padidinti politikos formavimo ir 

teis÷kūros skaidrumą ir užtikrinti šių 

procesų atvirumą; palankiai vertina viešas 

diskusijas d÷l 23 ir 24 skyriams skirtų 

veiksmų planų persvarstymo, bet ragina 

skirti pakankamai laiko prasmingoms 

konsultacijoms su PVO; ragina 

kompetentingas institucijas toliau vystyti 

PVO skirtą tvarų viešąjį finansavimą ir 

atitinkamą institucinę sistemą; palankiai 

vertina tai, kad vyriausyb÷ paskyr÷ naują 

nevyriausybinių organizacijų pl÷tros 

tarybą; ragina kompetentingas institucijas 

pakoreguoti teisinę sistemą ir praktiką, kad 

pilietin÷s visuomen÷s aktyvistus būtų 

galima apsaugoti nuo tam tikruose 

laikraščiuose, kaip pranešama, 

propaguojamos neapykantos ir užpuolimų, 

taip pat sukurti aplinką, kurioje tie 

aktyvistai gal÷tų dirbti nesibaimindami ir 

nepatirdami atsakomųjų veiksmų; 

21. atkreipia d÷mesį į pastaruoju metu 

padarytą pažangą tobulinant konsultacijų 

su pilietin÷s visuomen÷s organizacijomis 

(PVO) mechanizmus, siekiant padidinti 

politikos formavimo ir teis÷kūros 

skaidrumą ir užtikrinti šių procesų 

atvirumą; palankiai vertina viešas 

diskusijas d÷l 23 ir 24 skyriams skirtų 

veiksmų planų persvarstymo, bet ragina 

skirti pakankamai laiko prasmingoms 

konsultacijoms su PVO; ragina 

kompetentingas institucijas toliau vystyti 

PVO skirtą tvarų viešąjį finansavimą ir 

atitinkamą institucinę sistemą; palankiai 

vertina tai, kad vyriausyb÷ paskyr÷ naują 

nevyriausybinių organizacijų pl÷tros 

tarybą; ragina kompetentingas institucijas 

pakoreguoti teisinę sistemą ir praktiką, kad 

pilietin÷s visuomen÷s aktyvistus būtų 

galima apsaugoti nuo tam tikruose 

laikraščiuose, kaip pranešama, 

propaguojamos neapykantos ir užpuolimų, 

taip pat sukurti aplinką, kurioje tie 

aktyvistai gal÷tų dirbti nesibaimindami ir 

nepatirdami atsakomųjų veiksmų; 

Or. en 
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13. teigiamai vertina Juodkalnijos padarytą 

pažangą įgyvendinant reformas, kuriomis 

siekiama užtikrinti teisminių institucijų 

nepriklausomumą ir didesnį efektyvumą; 

teb÷ra susirūpinęs d÷l nederamos įtakos 

teismų nepriklausomumui, ypač teis÷jų ir 

prokurorų skyrimo į pareigas ir karjeros 

srityse; pabr÷žia, jog skubiai reikia 

tobulinti atrankos kriterijus, taikomus 

skiriant į pareigas ir paaukštinant 

pareigose, taip pat laikytis teis÷tumo ir 

proporcingumo principų drausmin÷se 

procedūrose; ragina nenutrūkstamai 

įgyvendinti esmines reformas teis÷jų ir 

prokurorų skyrimo į pareigas, 

paaukštinimo pareigose ir drausminių 

procedūrų srityse; pažymi, kad kai kurios iš 

šių problemų turi būti sprendžiamos 

priimant teisminių institucijų organizavimo 

įstatymų rinkinį; 

13. teigiamai vertina Juodkalnijos padarytą 

pažangą įgyvendinant reformas, kuriomis 

siekiama užtikrinti teisminių institucijų 

nepriklausomumą ir didesnį efektyvumą; 

teb÷ra susirūpinęs d÷l nederamos įtakos 

teismų nepriklausomumui, ypač teis÷jų ir 

prokurorų skyrimo į pareigas ir karjeros 

srityse; pabr÷žia, jog skubiai reikia 

tobulinti atrankos kriterijus, taikomus 

skiriant į pareigas ir paaukštinant 

pareigose, taip pat laikytis teis÷tumo ir 

proporcingumo principų drausmin÷se 

procedūrose; ragina įgyvendinti esmines 

reformas teis÷jų ir prokurorų skyrimo į 

pareigas, paaukštinimo pareigose ir 

drausminių procedūrų srityse; pažymi, kad 

kai kurios iš šių problemų turi būti 

sprendžiamos priimant teisminių institucijų 

organizavimo įstatymų rinkinį; 

Or. en 

 

 


