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Изменение  4 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява дълбока загриженост 

относно поляризацията в страната и 

бойкота на работата на Парламента от 

страна на опозицията; настоятелно 

призовава всички политически сили, 

както в управлението, така и в 

опозиция, да възобновят устойчивия 

диалог и конструктивното 

сътрудничество в рамките на 

парламента на Черна гора; приема за 

сведение неуспешния вот на недоверие, 

проведен в парламента на Черна гора на 

27 януари 2016 г., и последвалите го 

промени в коалиционното 

правителство; припомня, че диалогът 

и компромисът са крайъгълни камъни 

на всеки демократичен процес на 

вземане на решения; счита, че за една 

добре функционираща демокрация е от 

съществено значение всяка форма на 

протест да се провежда мирно и 

съгласно съответните закони; очаква от 

компетентните органи да разследват 

щателно и своевременно всички случаи 

на насилие, станали по време на 

протестите, включително евентуални 

твърдения за прекомерно използване на 

сила от страна на полицията; приема за 

сведение измененията, приети през 

декември 2015 г., на закона за 

събирането на обществени места; 

3. изразява дълбока загриженост 

относно поляризацията в страната и 

бойкота на работата на Парламента от 

страна на опозицията; настоятелно 

призовава всички политически сили, 

както в управлението, така и в 

опозиция, да възобновят устойчивия 

диалог и конструктивното 

сътрудничество в рамките на 

парламента на Черна гора; приема за 

сведение неуспешния вот на недоверие, 

проведен в парламента на Черна гора на 

27 януари 2016 г., и последвалия го 

парламентарен диалог за създаване на 

условия за свободни и честни избори; 

припомня, че диалогът и компромисът 

са крайъгълни камъни на всеки 

демократичен процес на вземане на 

решения; приветства в тази връзка 

представения план за преодоляване на 

политическата криза; призовава 

всички опозиционни партии да 

обмислят поканата за влизане в 

управлението до изборите през 

октомври 2016 г., за да се гарантират, 

без всякакво по-нататъшно забавяне, 

необходимите условия за провеждане 

на свободни и честни избори, 

включително завършването на 

промените в избирателните закони и 

гарантирането на неизползването на 

публични средства за партийни цели; 
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счита, че за една добре функционираща 

демокрация е от съществено значение 

всяка форма на протест да се провежда 

мирно и съгласно съответните закони; 

очаква от компетентните органи да 

разследват щателно и своевременно 

всички случаи на насилие, станали по 

време на протестите, включително 

евентуални твърдения за прекомерно 

използване на сила от страна на 

полицията; приема за сведение 

измененията, приети през декември 

2015 г., на закона за събирането на 

обществени места; 

Or. en 
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Изменение  5 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. насърчава предприемането на по-

нататъшни мерки срещу трафика на 

хора в допълнение към съответните 

правни и институционални аспекти, 

включително създаването на 

мултидисциплинарен координационен 

екип; призовава компетентните органи 

да увеличат броя на финансовите 

разследвания и изземването и 

конфискацията на активи, както и по-

ефективно да идентифицират и 

защитават жертвите и да завеждат дела; 

приветства 70-те ареста за трафик 

на хора към Италия вследствие на 

разследвания, проведени от 

черногорските органи; 

16. насърчава предприемането на по-

нататъшни мерки срещу трафика на 

хора в допълнение към съответните 

правни и институционални аспекти, 

включително създаването на 

мултидисциплинарен координационен 

екип; призовава компетентните органи 

да увеличат броя на финансовите 

разследвания и изземването и 

конфискацията на активи, както и по-

ефективно да идентифицират и 

защитават жертвите и да завеждат дела; 

Or. en 

 

 


