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7.3.2016 B8-0309/6 

Изменение  6 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2. настоятелно призовава за повече 

парламентарен контрол върху процеса 

на присъединяване; приветства 

приемането на плана за действие за 

2015 г. за засилване на парламентарния 

надзор, но подчертава необходимостта 

от разширяване на възможностите на 

парламента на Черна гора и от 

подобряване на достъпа му до 

информация, свързана с 

присъединяването; приветства 

новоприетия Етичен кодекс и призовава 

за по-нататъшни мерки за подобряване 

на общественото доверие в парламента 

на Черна гора, като системно и 

надлежно проследяване от 

правителството на изпълнението на 

препоръките на парламента; изразява 

съжаление в тази връзка, че 

заключенията на парламента на 

Черна гора във връзка с независимия 

одит на разходите на КАП не са 

довели до действия от страна на 

правителството; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Изменение  7 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява дълбока загриженост 

относно поляризацията в страната и 

бойкота на работата на Парламента от 

страна на опозицията; настоятелно 

призовава всички политически сили, 

както в управлението, така и в 

опозиция, да възобновят устойчивия 

диалог и конструктивното 

сътрудничество в рамките на 

парламента на Черна гора; приема за 

сведение неуспешния вот на недоверие, 

проведен в парламента на Черна гора на 

27 януари 2016 г., и последвалите го 

промени в коалиционното 

правителство; припомня, че диалогът 

и компромисът са крайъгълни камъни 

на всеки демократичен процес на 

вземане на решения; счита, че за една 

добре функционираща демокрация е от 

съществено значение всяка форма на 

протест да се провежда мирно и 

съгласно съответните закони; очаква от 

компетентните органи да разследват 

щателно и своевременно всички случаи 

на насилие, станали по време на 

протестите, включително евентуални 

твърдения за прекомерно използване на 

сила от страна на полицията; приема за 

сведение измененията, приети през 

декември 2015 г., на закона за 

събирането на обществени места; 

3. изразява дълбока загриженост 

относно поляризацията в страната и 

бойкота на работата на Парламента от 

страна на опозицията; настоятелно 

призовава всички политически сили, 

както в управлението, така и в 

опозиция, да възобновят устойчивия 

диалог и конструктивното 

сътрудничество в рамките на 

парламента на Черна гора; приема за 

сведение неуспешния вот на недоверие, 

проведен в парламента на Черна гора на 

27 януари 2016 г., и последвалия го 

парламентарен диалог относно 

създаването на условия за свободни и 

честни избори; припомня, че диалогът 

и компромисът са крайъгълни камъни 

на всеки демократичен процес на 

вземане на решения; приветства в 

тази връзка представения план за 

преодоляване на политическата 

криза; призовава всички партии от 

опозицията да обмислят 

предложението да влязат в 

управлението до изборите през 

октомври 2016 г., за да се гарантират, 

без всякакво по-нататъшно забавяне, 

условията за провеждане на свободни 

и честни избори, включително 

завършватето на промените в 

изборните закони и гарантирането на 
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неизползването на публични средства 

за партийни цели; счита, че за една 

добре функционираща демокрация е от 

съществено значение всяка форма на 

протест да се провежда мирно и 

съгласно съответните закони; очаква от 

компетентните органи да разследват 

щателно и своевременно всички случаи 

на насилие, станали по време на 

протестите, включително евентуални 

твърдения за прекомерно използване на 

сила от страна на полицията; приема за 

сведение измененията, приети през 

декември 2015 г., на закона за 

събирането на обществени места; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Изменение  8 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. изразява загриженост от 

отношението на правителствнените 

институции към специализираните 

комисии на парламента на Черна 

гора; изразява съжаление, че в 

аферата с аудиозаписите или 

аферата с Телекома, публичните 

институции са ограничили достъпа 

до информация на членове на 

Парламента, което сериозно е 

затруднило упражняването на 

парламентарен контрол и 

изясняването на фактите; изразява 

загриженост относно правилното 

функциониране на комисията за борба 

с корупцията и съветва парламента 

на Черна гора да промени правилата 

си така, че управляващата партия да 

не може да блокира работата на 

тази важна комисия с мнозинството 

на своите членове; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Изменение  9 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава правителството да приложи 

изцяло новото изборно законодателство 

преди провеждането на нови избори и 

допълнително да засили Държавната 

избирателна комисия, която трябва 

ефективно да изпълнява мандата си; 

изтъква отново необходимостта от 

надлежни политически последващи 

действия във връзка с „аферата с 

аудиозаписите“, отбелязвайки 

напредъка, постигнат по отношение на 

последващите съдебни действия; 

4. призовава правителството да приложи 

изцяло новото изборно законодателство 

преди провеждането на нови избори и 

допълнително да засили Държавната 

избирателна комисия, която трябва 

ефективно да изпълнява мандата си; 

изтъква отново необходимостта от 

надлежни политически последващи 

действия във връзка с „аферата с 

аудиозаписите“, отбелязвайки 

напредъка, постигнат по отношение на 

последващите съдебни действия и 

призовава за започване на 

разследвания и наказателни 

преследвания на свързани дела на 

високо равнище, включително на 

твърденията за изпиране на пари с 

участието на Prva Banka;  изразява 

загриженост относно забавянето и 

блокирането на текущи разследвания, 

като разследванията на делата за 

Телеком и KAP, и призовава за бързо 

приключване на тези текущи 

разследвания; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Изменение  10 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. изразява загриженост относно 

факта, че много от приблизително 

80-те проекта за водноелектрически 

централи се планират без да се 

вземат предвид защитата на 

биологичното разнообразие или 

възможното им отрицателно 

въздействие върху защитени зони; 

призовава за стратегически подход 

към планирането в съответствие с 

ръководните принципи за устойчиво 

развитие на водноелектрическите 

централи на Международната 

комисия за опазване на река Дунав, 

посочени в Конвенцията за опазване 

на река Дунав, по която Черна гора е 

страна; настоятелно призовава 

правителството на Черна гора да 

засили регистрирането на малки 

водноелектрически проекти с 

мощност до 10MW с провеждането 

на подробни научни изследвания на 

биологичното разнообразие и да спре 

всички съответни проекти докато не 

бъде приключено проучването във 

връзка с биологичното разнообразие; 

подчертава  необходимостта да 

бъдат изоставени всички големи 

водноелектрически проекти на река 

Морача, тъй като те имат 

значителен отрицателен ефект върху 
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езерото Скадар и река Тара, защитени 

по силата на международното и 

националното законодателство; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Изменение  11 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 

Чарлз Танък 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Черна гора за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. приветства решението на НАТО да 

покани Черна гора да се присъедини 

към алианса и насърчава бърз и 

ефективен процес на преговори за 

присъединяване; насърчава в този 

контекст продължаването на реформата 

в сектора на сигурността; приветства 

участието на Черна гора във водени от 

ЕС мисии по линия на ОПСО; 

34. отбелязва решението на НАТО да 

покани Черна гора да се присъедини 

към алианса и счита, че провеждането 

на национален референдум за 

възможен вариант; насърчава в този 

контекст продължаването на реформата 

в сектора на сигурността; приветства 

участието на Черна гора във водени от 

ЕС мисии по линия на ОПСО; 

Or. en 

 

 


