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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. er dybt bekymret over den polariserede 

atmosfære i landet og over, at en del af 

oppositionen boykotter de parlamentariske 

aktiviteter; opfordrer indtrængende alle 

politiske kræfter, både i regering og 

opposition, til igen at indgå i en holdbar 

dialog og et konstruktivt samarbejde med 

Montenegros parlament; noterer sig den 

mislykkede mistillidsafstemning i det 

montenegrinske parlament den 27. januar 

2016 og den efterfølgende omrokering af 

koalitionsregeringen; minder om, at dialog 

og kompromiser er hjørnestenene i enhver 

demokratisk beslutningsproces; betragter 

det som afgørende for et velfungerende 

demokrati, at enhver form for 

demonstration gennemføres på fredelig vis 

og i overensstemmelse med den relevante 

lovgivning; forventer, at de kompetente 

myndigheder grundigt og rettidigt 

undersøger alle tilfælde af vold, der fandt 

sted under demonstrationerne, herunder 

alle påstande om overdreven 

magtanvendelse fra visse medlemmer af 

politistyrkens side; noterer sig de 

ændringer af loven om offentlige 

forsamlinger, der blev vedtaget i december 

2015; 

3. er dybt bekymret over den polariserede 

atmosfære i landet og over, at en del af 

oppositionen boykotter de parlamentariske 

aktiviteter; opfordrer indtrængende alle 

politiske kræfter, både i regering og 

opposition, til igen at indgå i en holdbar 

dialog og et konstruktivt samarbejde med 

Montenegros parlament; noterer sig den 

mislykkede mistillidsafstemning i det 

montenegrinske parlament den 27. januar 

2016 og den efterfølgende 

parlamentariske dialog om skabelse af 

betingelser for frie og retfærdige valg; 

minder om, at dialog og kompromiser er 

hjørnestenene i enhver demokratisk 

beslutningsproces; glæder sig i denne 

forbindelse over den plan, der blev 

fremlagt for at løse den politiske krise; 

opfordrer alle oppositionspartierne til at 

overveje indbydelsen til at gå med i 

regeringen indtil valget i oktober 2016 for 

uden yderligere forsinkelse at sikre, at 

betingelserne for frie og retfærdige valg 

er garanteret, bl.a. ved at færdiggøre 

ændringen af valgloven og sikre, at ingen 

offentlige midler anvendes til partiformål; 

betragter det som afgørende for et 

velfungerende demokrati, at enhver form 

for demonstration gennemføres på fredelig 

vis og i overensstemmelse med den 

relevante lovgivning; forventer, at de 

kompetente myndigheder grundigt og 
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rettidigt undersøger alle tilfælde af vold, 

der fandt sted under demonstrationerne, 

herunder alle påstande om overdreven 

magtanvendelse fra visse medlemmer af 

politistyrkens side; noterer sig de 

ændringer af loven om offentlige 

forsamlinger, der blev vedtaget i december 

2015; 

Or. en 
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16. tilskynder til, at der iværksættes 

yderligere foranstaltninger til bekæmpelse 

af menneskehandel som supplement til de 

relevante retlige og institutionelle aspekter, 

herunder oprettelsen af et tværfagligt 

koordinationsteam; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at øge antallet 

af finansielle undersøgelser og 

beslaglæggelser og konfiskationer af 

aktiver og til mere effektivt at identificere 

og beskytte vidner og retsforfølge sager; 

glæder sig over 70 anholdelser for 

menneskehandel til Italien som følge af 

undersøgelser foretaget af de 

montenegrinske myndigheder; 

16. tilskynder til, at der iværksættes 

yderligere foranstaltninger til bekæmpelse 

af menneskehandel som supplement til de 

relevante retlige og institutionelle aspekter, 

herunder oprettelsen af et tværfagligt 

koordinationsteam; opfordrer de 

kompetente myndigheder til at øge antallet 

af finansielle undersøgelser og 

beslaglæggelser og konfiskationer af 

aktiver og til mere effektivt at identificere 

og beskytte vidner og retsforfølge sager; 

Or. en 

 

 


