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Ändringsförslag  4 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet är djupt oroat över 

det polariserade politiska klimatet i landet 

och delar av oppositionens bojkott av 

parlamentets verksamhet. Alla politiska 

aktörer, inom både regering och 

opposition, uppmanas eftertryckligen att 

åter föra en hållbar dialog och samarbeta 

konstruktivt inom Montenegros parlament. 

Parlamentet konstaterar att omröstningen i 

Montenegros parlament den 

27 januari 2016 inte ledde till 

misstroendevotum, och att 

samlingsregeringens sammansättning 

ändrades därefter. Parlamentet påminner 

om att dialog och kompromisser utgör 

hörnstenar i alla demokratiska 

beslutsprocesser och anser det som en 

förutsättning för en välfungerande 

demokrati att alla typer av protester 

framförs under fredliga former och i 

överensstämmelse med gällande lag. 

Parlamentet förväntar sig att de behöriga 

myndigheterna ingående och utan dröjsmål 

utreder alla våldshandlingar som 

förekommit under protesterna, inklusive 

eventuella påståenden om övervåld från 

vissa polisers sida. Parlamentet konstaterar 

de ändringar i lagen om offentliga 

folksamlingar som antagits i 

december 2015. 

3. Europaparlamentet är djupt oroat över 

det polariserade politiska klimatet i landet 

och delar av oppositionens bojkott av 

parlamentets verksamhet. Alla politiska 

aktörer, inom både regering och 

opposition, uppmanas eftertryckligen att 

åter föra en hållbar dialog och samarbeta 

konstruktivt inom Montenegros parlament. 

Parlamentet konstaterar att omröstningen i 

Montenegros parlament den 

27 januari 2016 inte ledde till 

misstroendevotum, och att det därefter 

förts en dialog i parlamentet om hur man 

ska skapa villkor för fria och rättvisa val. 

Parlamentet påminner om att dialog och 

kompromisser utgör hörnstenar i alla 

demokratiska beslutsprocesser och 

välkomnar här den framlagda planen om 

övervinnande av den politiska krisen. 

Parlamentet uppmanar alla 

oppositionspartier att överväga 

uppmaningen att gå med i regeringen 

fram till valet i oktober 2016 för att 

villkoren för fria och rättvisa val 

omedelbart ska uppfyllas, vilket bör ske 

även i form av att arbetet med ändring av 

vallagarna slutförs och det skapas 

säkerhet om att inga allmänna medel 

används för partipolitiska ändamål. 

Parlamentet anser det som en förutsättning 

för en välfungerande demokrati att alla 

typer av protester framförs under fredliga 
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former och i överensstämmelse med 

gällande lag. Parlamentet förväntar sig att 

de behöriga myndigheterna ingående och 

utan dröjsmål utreder alla våldshandlingar 

som förekommit under protesterna, 

inklusive eventuella påståenden om 

övervåld från vissa polisers sida. 

Parlamentet konstaterar de ändringar i 

lagen om offentliga folksamlingar som 

antagits i december 2015. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet efterlyser fler 

åtgärder mot människohandel för att 

komplettera relevanta rättsliga och 

institutionella sammanhang, även i form av 

inrättandet av en samordningsgrupp med 

medlemmar från olika discipliner. De 

behöriga myndigheterna uppmanas att öka 

antalet finansiella utredningar och antalet 

fall av beslagtagande och indragning av 

tillgångar och att på ett effektivare sätt 

identifiera och skydda offren och lagföra 

förövarna. Parlamentet lovordar de 70 

gripanden för människohandel till Italien 

som skett efter de montenegrinska 

myndigheternas utredningar. 

16. Europaparlamentet efterlyser fler 

åtgärder mot människohandel för att 

komplettera relevanta rättsliga och 

institutionella sammanhang, även i form av 

inrättandet av en samordningsgrupp med 

medlemmar från olika discipliner. De 

behöriga myndigheterna uppmanas att öka 

antalet finansiella utredningar och antalet 

fall av beslagtagande och indragning av 

tillgångar och att på ett effektivare sätt 

identifiera och skydda offren och lagföra 

förövarna. 

Or. en 

 

 


