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Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je zelo zaskrbljen, ker je ozračje v državi 

polarizirano in ker opozicija bojkotira 

parlamentarne dejavnosti; poziva vse 

politične sile, tako v vladi kot v opoziciji, 

naj ponovno začnejo sodelovati v trajnem 

dialogu in naj v parlamentu konstruktivno 

sodelujejo; je seznanjen s tem, da 

črnogorski parlament 27. januarja 2016 ni 

izglasoval nezaupnice in da je temu sledila 

reorganizacija vladne koalicije; želi 

spomniti, da sta dialog in kompromis 

temelja vsakega demokratičnega procesa 

odločanja; meni, da je za dobro delujočo 

demokracijo bistveno, da se vse oblike 

protesta izvedejo miroljubno in v skladu z 

ustreznimi zakoni; pričakuje, da bodo 

pristojni organi temeljito in pravočasno 

preiskali vse primere nasilja med protesti, 

vključno z vsemi obtožbami o pretirani 

uporabi sile s strani nekaterih članov 

policije; je seznanjen s spremembami 

zakona o javnem zborovanju, sprejetimi 

decembra 2015; 

3. je zelo zaskrbljen, ker je ozračje v državi 

polarizirano in ker opozicija bojkotira 

parlamentarne dejavnosti; poziva vse 

politične sile, tako v vladi kot v opoziciji, 

naj ponovno začnejo sodelovati v trajnem 

dialogu in naj v parlamentu konstruktivno 

sodelujejo; je seznanjen s tem, da 

črnogorski parlament 27. januarja 2016 ni 

izglasoval nezaupnice in da je temu sledil 

parlamentarni dialog o ustvarjanju 

pogojev za svobodne in pravične volitve; 

želi spomniti, da sta dialog in kompromis 

temelja vsakega demokratičnega procesa 

odločanja; v zvezi s tem pozdravlja 

predstavljeni načrt za izhod iz politične 

krize; poziva opozicijske stranke, naj 

razmislijo o vabilu za vstop v vlado do 

volitev oktobra 2016, da bi brez odlašanja 

zagotovili pogoje za svobodne in pravične 

volitve, med drugim z dokončno 

spremembo volilne zakonodaje in 

preprečevanjem porabe javnih sredstev za 

namene strank; meni, da je za dobro 

delujočo demokracijo bistveno, da se vse 

oblike protesta izvedejo miroljubno in v 

skladu z ustreznimi zakoni; pričakuje, da 

bodo pristojni organi temeljito in 

pravočasno preiskali vse primere nasilja 

med protesti, vključno z vsemi obtožbami 

o pretirani uporabi sile s strani nekaterih 

članov policije; je seznanjen s 

spremembami zakona o javnem 
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16. spodbuja nadaljnje ukrepe proti 

trgovini z ljudmi, ki bi dopolnjevali 

ustrezne pravne in institucionalne vidike, 

vključno z ustanovitvijo multidisciplinarne 

usklajevalne skupine; poziva pristojne 

organe, naj povečajo število finančnih 

preiskav ter zasegov in zaplemb 

premoženja ter naj učinkoviteje ugotavljajo 

identiteto žrtev in jih zaščitijo ter 

preganjajo te zadeve; pozdravlja, da je bilo 

v okviru preiskave črnogorskih organov 

prijetih 70 oseb zaradi trgovine z ljudmi, 

usmerjene v Italijo; 

16. spodbuja nadaljnje ukrepe proti 

trgovini z ljudmi, ki bi dopolnjevali 

ustrezne pravne in institucionalne vidike, 

vključno z ustanovitvijo multidisciplinarne 

usklajevalne skupine; poziva pristojne 

organe, naj povečajo število finančnih 

preiskav ter zasegov in zaplemb 

premoženja ter naj učinkoviteje ugotavljajo 

identiteto žrtev in jih zaščitijo ter 

preganjajo te zadeve; 

Or. en 

 

 


