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7.3.2016 B8-0309/4 

Tarkistus  4 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on syvästi huolissaan maan 

kärjistyneestä ilmapiiristä ja siitä, että osa 

oppositiosta boikotoi parlamentin 

toimintaa; kehottaa kaikkia poliittisia 

voimia sekä hallituksessa että oppositiossa 

sitoutumaan jälleen kestävään 

vuoropuheluun ja rakentavaan 

yhteistyöhön Montenegron parlamentissa; 

panee merkille 27. tammikuuta 2016 

Montenegron parlamentissa järjestetyn 

tuloksettomaksi jääneen 

epäluottamuslauseäänestyksen sekä tämän 

jälkeen koalitiohallituksessa toteutetun 

uudelleenjärjestelyn; muistuttaa, että 

vuoropuhelu ja kompromissi ovat kaikkien 

demokraattisten päätöksentekoprosessien 

kulmakiviä; pitää hyvin toimivan 

demokratian kannalta tärkeänä, että 

kaikenlaiset mielenosoitukset hoidetaan 

rauhanomaisesti ja asiaankuuluvan 

lainsäädännön mukaisesti; odottaa, että 

toimivaltaiset viranomaiset tutkivat 

perusteellisesti ja oikea-aikaisesti kaikki 

mielenosoitusten aikana tapahtuneet 

väkivallanteot, muun muassa kaikki 

väitteet eräiden poliisiviranomaisten 

liiallisesta voimankäytöstä; panee merkille 

joulukuussa 2015 hyväksytyt muutokset 

julkisia kokoontumisia koskevaan lakiin; 

3. on syvästi huolissaan maan 

kärjistyneestä ilmapiiristä ja siitä, että osa 

oppositiosta boikotoi parlamentin 

toimintaa; kehottaa kaikkia poliittisia 

voimia sekä hallituksessa että oppositiossa 

sitoutumaan jälleen kestävään 

vuoropuheluun ja rakentavaan 

yhteistyöhön Montenegron parlamentissa; 

panee merkille 27. tammikuuta 2016 

Montenegron parlamentissa järjestetyn 

tuloksettomaksi jääneen 

epäluottamuslauseäänestyksen sekä tämän 

jälkeen toteutetun parlamentaarisen 

vuoropuhelun edellytysten luomisesta 

vapaille ja rehellisille vaaleille; muistuttaa, 

että vuoropuhelu ja kompromissi ovat 

kaikkien demokraattisten 

päätöksentekoprosessien kulmakiviä; 

paneekin poliittisen kriisin 

ratkaisemiseksi esitetyn suunnitelman 

tyytyväisenä merkille; kehottaa kaikkia 

oppositiopuolueita harkitsemaan pyyntöä 

liittyä hallitukseen lokakuun 2016 

vaaleihin asti, jotta voidaan varmistaa 

ilman lisäviivästyksiä, että vapaiden ja 

rehellisten vaalien edellytykset täyttyvät, 

muun muassa saattamalla loppuun 

vaalilakien muuttaminen ja 

varmistamalla, että julkisia varoja ei 

käytetä puoluepoliittisiin tarkoituksiin; 

pitää hyvin toimivan demokratian kannalta 

tärkeänä, että kaikenlaiset mielenosoitukset 
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hoidetaan rauhanomaisesti ja 

asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti; 

odottaa, että toimivaltaiset viranomaiset 

tutkivat perusteellisesti ja oikea-aikaisesti 

kaikki mielenosoitusten aikana tapahtuneet 

väkivallanteot, muun muassa kaikki 

väitteet eräiden poliisiviranomaisten 

liiallisesta voimankäytöstä; panee merkille 

joulukuussa 2015 hyväksytyt muutokset 

julkisia kokoontumisia koskevaan lakiin; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/5 

Tarkistus  5 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kannustaa toteuttamaan lisätoimia, jotta 

torjutaan ihmiskauppaa ja täydennetään 

asiaankuuluvia oikeudellisia ja 

institutionaalisia näkökohtia, muun muassa 

monialaisen koordinointiryhmän 

perustamista; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia lisäämään talousrikosten 

tutkintaa ja varojen takavarikkoa ja 

menetetyksi tuomitsemista, tunnistamaan 

uhrit tehokkaammin ja suojelemaan heitä 

sekä nostamaan tapauksista syytteet; panee 

tyytyväisenä merkille Italiaan 

suuntautuneeseen ihmiskauppaan liittyvät 

70 pidätystä, jotka suoritettiin 

Montenegron viranomaisten tutkimusten 

seurauksena; 

16. kannustaa toteuttamaan lisätoimia, jotta 

torjutaan ihmiskauppaa ja täydennetään 

asiaankuuluvia oikeudellisia ja 

institutionaalisia näkökohtia, muun muassa 

monialaisen koordinointiryhmän 

perustamista; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia lisäämään talousrikosten 

tutkintaa ja varojen takavarikkoa ja 

menetetyksi tuomitsemista, tunnistamaan 

uhrit tehokkaammin ja suojelemaan heitä 

sekä nostamaan tapauksista syytteet; 

Or. en 

 

 


