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Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este profund preocupat de climatul intern 

polarizat și de boicotarea activităților 

parlamentare de o parte a opoziției; 

îndeamnă toate forțele politice, aflate la 

guvernare sau în opoziție, să restabilească 

un dialog viabil și o cooperare constructivă 

în parlamentul din Muntenegru; ia act de 

eșecul votului de neîncredere din 

parlamentul muntenegrean din 27 ianuarie 

2016 și de remanierea ulterioară a 

guvernului de coaliție; reamintește că 

dialogul și compromisul reprezintă pietrele 

de temelie ale oricărui proces decizional 

democratic; consideră că pentru o 

democrație funcțională este esențial ca 

orice formă de protest să se desfășoare 

pașnic și cu respectarea legilor în vigoare; 

se așteaptă ca autoritățile competente să 

investigheze atent și în timp util toate 

actele de violență comise în timpul 

protestelor, inclusiv toate acuzațiile de 

utilizare excesivă a forței de către unii 

membri ai forțelor de poliție; ia act de 

modificările adoptate în luna decembrie 

2015 cu privire la legea privind adunările 

publice; 

3. este profund preocupat de climatul intern 

polarizat și de boicotarea activităților 

parlamentare de o parte a opoziției; 

îndeamnă toate forțele politice, aflate la 

guvernare sau în opoziție, să restabilească 

un dialog viabil și o cooperare constructivă 

în parlamentul din Muntenegru; ia act de 

eșecul votului de neîncredere din 

parlamentul muntenegrean din 27 ianuarie 

2016 și de dialogul parlamentar ulterior 

privind crearea de condiții pentru alegeri 

libere și corecte; reamintește că dialogul și 

compromisul reprezintă pietrele de temelie 

ale oricărui proces decizional democratic; 

salută în acest sens planul prezentat 

vizând depășirea crizei politice; invită 

toate partidele de opoziție să ia în 

considerare invitația de a intra la 

guvernare până la alegerile din octombrie 

2016 pentru a asigura, fără întârziere, că 

sunt garantate condițiile pentru alegeri 

libere și corecte, inclusiv încheierea 

procesului de modificare a legilor 

electorale și că niciun fond public nu este 

folosit în scopuri de partid; consideră că 

pentru o democrație funcțională este 

esențial ca orice formă de protest să se 

desfășoare pașnic și cu respectarea legilor 

în vigoare; se așteaptă ca autoritățile 

competente să investigheze atent și în timp 

util toate actele de violență comise în 

timpul protestelor, inclusiv toate acuzațiile 
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de utilizare excesivă a forței de către unii 

membri ai forțelor de poliție; ia act de 

modificările adoptate în luna decembrie 

2015 cu privire la legea privind adunările 

publice; 

Or. en 
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Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. încurajează luarea unor măsuri 

suplimentare împotriva traficului de 

persoane care să completeze aspectele 

juridice și instituționale relevante, inclusiv 

înființarea unei echipe de coordonare 

multidisciplinare; invită autoritățile 

competente să crească numărul de anchete 

financiare și de sechestrare și confiscare a 

averilor și, de asemenea, să fie mai 

eficiente în identificarea și protejarea 

victimelor și în urmăririle penale; salută 

cele 70 de arestări pentru trafic de ființe 

umane către Italia efectuate în urma 

anchetelor desfășurate de autoritățile din 

Muntenegru; 

16. încurajează luarea unor măsuri 

suplimentare împotriva traficului de 

persoane care să completeze aspectele 

juridice și instituționale relevante, inclusiv 

înființarea unei echipe de coordonare 

multidisciplinare; invită autoritățile 

competente să crească numărul de anchete 

financiare și de sechestrare și confiscare a 

averilor și, de asemenea, să fie mai 

eficiente în identificarea și protejarea 

victimelor și în urmăririle penale; 

Or. en 

 

 


