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7.3.2016 B8-0309/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. naléhavě vyzývá k intenzivnějšímu 

parlamentnímu dohledu nad procesem 

přistoupení; vítá skutečnost, že v roce 2015 

byl přijat akční plán k posílení 

parlamentního dohledu, zdůrazňuje však, 

že je třeba posílit kapacity černohorského 

parlamentu a zlepšit jeho přístup k 

informacím týkajícím se přistoupení; vítá 

nově přijatý etický kodex a vyzývá k 

dalším opatřením ke zlepšení důvěry 

veřejnosti v černohorský parlament; 

2. naléhavě vyzývá k intenzivnějšímu 

parlamentnímu dohledu nad procesem 

přistoupení; vítá skutečnost, že v roce 2015 

byl přijat akční plán k posílení 

parlamentního dohledu, zdůrazňuje však, 

že je třeba posílit kapacity černohorského 

parlamentu a zlepšit jeho přístup k 

informacím týkajícím se přistoupení; vítá 

nově přijatý etický kodex a vyzývá 

k dalším opatřením ke zlepšení důvěry 

veřejnosti v černohorský parlament, jako 

například k tomu, aby se vláda 

systematicky a náležitě řídila 

doporučeními, jež přijal parlament; 

odsuzuje v této souvislosti skutečnost, že 

vláda neprovedla závěry černohorského 

parlamentu týkající se nezávislého auditu 

výdajů továrny KAP; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. je hluboce znepokojen vyhraněnou 

vnitrostátní situací a bojkotem parlamentní 

činnosti částí opozice; naléhavě vyzývá 

všechny politické síly, a to vládní i 

opoziční, aby obnovily udržitelný dialog a 

konstruktivní spolupráci v rámci 

černohorského parlamentu; bere na vědomí 

neúspěšné hlasování o nedůvěře, které v 

černohorském parlamentu proběhlo dne 

27. ledna 2016, a následné přeskupení 

koaliční vlády; připomíná, že dialog a 

kompromisní řešení jsou základem 

každého demokratického rozhodování; 

domnívá se, že pro dobře fungující 

demokracii je nezbytné, aby každá forma 

protestu byla vedena pokojně a v souladu s 

příslušnými právními předpisy; očekává, že 

příslušné orgány důkladně a pohotově 

prošetří všechny násilné incidenty, k nimž 

během protestů došlo, včetně všech tvrzení 

o nepřiměřeném použití síly některými 

příslušníky policie; bere na vědomí 

novelizaci zákona o veřejném 

shromažďování, která byla provedena v 

prosinci 2015; 

3. je hluboce znepokojen vyhraněnou 

vnitrostátní situací a bojkotem parlamentní 

činnosti částí opozice; naléhavě vyzývá 

všechny politické síly, a to vládní i 

opoziční, aby obnovily udržitelný dialog a 

konstruktivní spolupráci v rámci 

černohorského parlamentu; bere na vědomí 

neúspěšné hlasování o nedůvěře, které v 

černohorském parlamentu proběhlo dne 

27. ledna 2016, a následný parlamentní 

dialog o vytvoření podmínek pro svobodné 

a spravedlivé volby; připomíná, že dialog a 

kompromisní řešení jsou základem 

každého demokratického rozhodování; vítá 

v této souvislosti představený plán, jak 

překonat politickou krizi; vyzývá všechny 

opoziční strany, aby zvážily pozvání do 

vlády, kde by setrvaly až do konání voleb 

v říjnu 2016, s cílem zajistit bez jakýchkoli 

dalších prodlev, aby byly zaručeny 

podmínky pro svobodné a spravedlivé 

volby, včetně dokončení změny volebních 

zákonů a zajištění toho, aby žádné veřejné 

prostředky nebyly použity pro účely 

politických stran; domnívá se, že pro 

dobře fungující demokracii je nezbytné, 

aby každá forma protestu byla vedena 

pokojně a v souladu s příslušnými 

právními předpisy; očekává, že příslušné 

orgány důkladně a pohotově prošetří 

všechny násilné incidenty, k nimž během 
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protestů došlo, včetně všech tvrzení o 

nepřiměřeném použití síly některými 

příslušníky policie; bere na vědomí 

novelizaci zákona o veřejném 

shromažďování, která byla provedena 

v prosinci 2015; 

 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 2a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. je znepokojen tím, jak se vládní 

instituce chovají ke zvláštním výborům 

černohorského parlamentu; lituje 

skutečnosti, že v aféře týkající se nahrávek 

společnosti Telekom znemožnily veřejné 

orgány poslancům parlamentu přístup 

k informacím, což představuje závažnou 

překážku bránící provedení parlamentní 

kontroly a objasnění faktů; má 

pochybnosti o řádném fungování 

antikorupčního výboru a doporučuje 

černohorskému parlamentu, aby změnil 

svůj jednací řád tak, aby vládnoucí strana 

nemohla postojem většiny svých členů 

blokovat činnost tohoto důležitého 

výboru; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Pozměňovací návrh  9 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá vládu, aby před veškerými 

novými volbami plně uplatňovala nové 

volební zákony a dále posílila státní 

volební komisi, která musí účinně plnit 

svůj mandát; opět naléhá, že je nutné 

přijmout řádná politická opatření v 

návaznosti na „nahrávací aféru“, ačkoliv 

uznává, že bylo dosaženo pokroku, pokud 

jde o kroky justice v této věci; 

4. vyzývá vládu, aby před veškerými 

novými volbami plně uplatňovala nové 

volební zákony a dále posílila státní 

volební komisi, která musí účinně plnit 

svůj mandát; opět naléhá, že je nutné 

přijmout řádná politická opatření v 

návaznosti na „nahrávací aféru“, ačkoliv 

uznává, že bylo dosaženo pokroku, pokud 

jde o kroky justice v této věci, a požaduje 

zahájení vyšetřování a stíhání příbuzných 

případů týkajících se vysoce postavených 

osob, včetně případů údajného praní 

peněz, do nichž je zapletena Prva Banka; 

je znepokojen zpožděním a blokováním 

probíhajících vyšetřování, například 

v případech týkajících se společností 

Telekom a KAP, a vyzývá k urychlenému 

uzavření těchto vyšetřování; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Pozměňovací návrh  10 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 32a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. je znepokojen skutečností, že mnohé 

z přibližně 80 projektů vodních elektráren 

jsou plánovány bez ohledu na ochranu 

biologické rozmanitosti či bez ohledu na 

jejich případný negativní vliv na chráněné 

oblasti; požaduje, aby byl uplatňován 

přístup strategického plánování v souladu 

s obecnými zásadami pro udržitelný rozvoj 

vodní energie Mezinárodní komise pro 

ochranu Dunaje stanovenými v Úmluvě 

o spolupráci pro ochranu a únosné 

využívání Dunaje, jíž je Černá Hora 

signatářem; naléhavě žádá vládu Černé 

Hory, aby rejstřík projektů malých 

vodních elektráren s výkonem do 10MW 

rozšířila o podrobné vědecké posouzení 

biologické rozmanitosti a aby všechny 

příslušné projekty pozastavila do doby, 

než bude posouzení z hlediska biologické 

rozmanitosti dokončeno; zdůrazňuje, že je 

třeba upustit od projektů velkých vodních 

elektráren na řece Morača, neboť mají 

závažný nepříznivý vliv na Skadarské 

jezero a řeku Taru, které jsou chráněné 

na základě mezinárodních 

a vnitrostátních právních předpisů; 

 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Pozměňovací návrh  11 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0309/2016 

Charles Tannock 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Černé hoře za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vítá rozhodnutí NATO vyzvat Černou 

Horu ke vstupu do aliance a vyzývá k 

rychlému a účinnému postupu jednání o 

přistoupení; v tomto kontextu vybízí k 

pokračování v reformě bezpečnostního 

sektoru; vítá účast Černé Hory na misích 

SBOP vedených EU; 

34. bere na vědomí rozhodnutí NATO 

vyzvat Černou Horu ke vstupu do aliance a 

domnívá se, že řešením by mohlo být 

národní referendum; v tomto kontextu 

vybízí k pokračování v reformě 

bezpečnostního sektoru; vítá účast Černé 

Hory na misích SBOP vedených EU; 

Or. en 

 

 


