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Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest głęboko zaniepokojony 

spolaryzowanymi nastrojami w kraju oraz 

bojkotem prac parlamentarnych przez 

część opozycji; wzywa wszystkie siły 

polityczne, zarówno rządowe, jak i 

opozycyjne, by wznowiły trwały dialog i 

konstruktywną współpracę w parlamencie 

Czarnogóry; odnotowuje odrzucenie 

wotum nieufności w parlamencie 

Czarnogóry w dniu 27 stycznia 2016 r. 

oraz następującą po nim reorganizację 

rządu koalicyjnego; przypomina, że dialog 

i kompromis stanowią fundamenty 

każdego demokratycznego procesu 

decyzyjnego; uznaje, że w dobrze 

funkcjonującej demokracji wszelkie 

protesty powinny mieć pokojowy przebieg 

i być zgodne z obowiązującym prawem; 

oczekuje, że właściwe organy gruntownie i 

terminowo zbadają wszystkie przypadki 

użycia przemocy, do jakich doszło w 

czasie protestów, w tym wszelkie zarzuty 

dotyczące nadużycia siły przez niektórych 

funkcjonariuszy policji; przyjmuje do 

wiadomości uchwalone w grudniu 2015 r. 

zmiany w ustawie o zgromadzeniach 

publicznych; 

3. jest głęboko zaniepokojony 

spolaryzowanymi nastrojami w kraju oraz 

bojkotem prac parlamentarnych przez 

część opozycji; wzywa wszystkie siły 

polityczne, zarówno rządowe, jak i 

opozycyjne, by wznowiły trwały dialog i 

konstruktywną współpracę w parlamencie 

Czarnogóry; odnotowuje odrzucenie 

wotum nieufności w parlamencie 

Czarnogóry w dniu 27 stycznia 2016 r. 

oraz następujący po nim dialog 

parlamentarny na temat tworzenia 

warunków dla wolnych i uczciwych 

wyborów; przypomina, że dialog i 

kompromis stanowią fundamenty każdego 

demokratycznego procesu decyzyjnego; z 

zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 

plan przedstawiony w celu 

przezwyciężenia kryzysu politycznego; 

wzywa partie opozycyjne, aby rozważyły 

zaproszenie ich do rządu na czas do 

wyborów w październiku 2016 r., aby 

dopilnować, by bez dalszej zwłoki 

zagwarantowano warunki dla wolnych i 

uczciwych wyborów, w tym dokończono 

zmiany prawa wyborczego oraz 

zagwarantowano, że żadne środki 

publiczne nie będą wykorzystywane do 

celów partyjnych; uznaje, że w dobrze 

funkcjonującej demokracji wszelkie 

protesty powinny mieć pokojowy przebieg 

i być zgodne z obowiązującym prawem; 
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oczekuje, że właściwe organy gruntownie i 

terminowo zbadają wszystkie przypadki 

użycia przemocy, do jakich doszło w 

czasie protestów, w tym wszelkie zarzuty 

dotyczące nadużycia siły przez niektórych 

funkcjonariuszy policji; przyjmuje do 

wiadomości uchwalone w grudniu 2015 r. 

zmiany w ustawie o zgromadzeniach 

publicznych; 

Or. en 
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16. zachęca do wprowadzania dalszych 

środków wymierzonych w handel ludźmi, 

aby uzupełnić odnośne aspekty prawne i 

instytucjonalne, w tym do utworzenia 

multidyscyplinarnego zespołu 

koordynującego; wzywa właściwe organy 

do zwiększenia liczby dochodzeń 

finansowych oraz do częstszego 

zajmowania i konfiskaty mienia, a także do 

skuteczniejszego identyfikowania i 

ochrony ofiar oraz ścigania sądowego; z 

zadowoleniem przyjmuje informację o 70 

zatrzymaniach za handel ludźmi 

przemycanymi do Włoch, dokonanych w 

wyniku śledztw przeprowadzonych przez 

właściwe organy Czarnogóry; 

16. zachęca do wprowadzania dalszych 

środków wymierzonych w handel ludźmi, 

aby uzupełnić odnośne aspekty prawne i 

instytucjonalne, w tym do utworzenia 

multidyscyplinarnego zespołu 

koordynującego; wzywa właściwe organy 

do zwiększenia liczby dochodzeń 

finansowych oraz do częstszego 

zajmowania i konfiskaty mienia, a także do 

skuteczniejszego identyfikowania i 

ochrony ofiar oraz ścigania sądowego; 

Or. en 

 

 

 


