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Ændringsforslag  6 

Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0309/2016 

Charles Tannock 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Montenegro 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer indtrængende til mere 

parlamentarisk kontrol med 

tiltrædelsesprocessen; glæder sig over 

vedtagelsen af 2015-handlingsplanen til 

styrkelse af den parlamentariske kontrol, 

men understreger, at det er nødvendigt at 

styrke det montenegrinske parlaments 

kapaciteter og forbedre dets adgang til 

information, der vedrører 

tiltrædelsesprocessen; glæder sig over den 

nyligt vedtagne etiske kodeks og opfordrer 

til yderligere tiltag for at forbedre 

befolkningens tillid til Montenegros 

parlament; 

2. opfordrer indtrængende til mere 

parlamentarisk kontrol med 

tiltrædelsesprocessen; glæder sig over 

vedtagelsen af 2015-handlingsplanen til 

styrkelse af den parlamentariske kontrol, 

men understreger, at det er nødvendigt at 

styrke det montenegrinske parlaments 

kapaciteter og forbedre dets adgang til 

information, der vedrører 

tiltrædelsesprocessen; glæder sig over den 

nyligt vedtagne etiske kodeks og opfordrer 

til yderligere tiltag for at forbedre 

befolkningens tillid til Montenegros 

parlament, f.eks. at regeringen på en 

systematisk og hensigtsmæssig måde 

følger op på de henstillinger, der vedtages 

af parlamentet; beklager i denne 

forbindelse, at det montenegrinske 

parlaments konklusioner vedrørende den 

uafhængige revision af KAP's udgifter 

ikke er blevet gennemført af regeringen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0309/2016 

Charles Tannock 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Montenegro 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. er dybt bekymret over den polariserede 

atmosfære i landet og over, at en del af 

oppositionen boykotter de parlamentariske 

aktiviteter; opfordrer indtrængende alle 

politiske kræfter, både i regering og 

opposition, til igen at indgå i en holdbar 

dialog og et konstruktivt samarbejde med 

Montenegros parlament; noterer sig den 

mislykkede mistillidsafstemning i det 

montenegrinske parlament den 27. januar 

2016 og den efterfølgende omrokering af 

koalitionsregeringen; minder om, at dialog 

og kompromiser er hjørnestenene i enhver 

demokratisk beslutningsproces; betragter 

det som afgørende for et velfungerende 

demokrati, at enhver form for 

demonstration gennemføres på fredelig vis 

og i overensstemmelse med den relevante 

lovgivning; forventer, at de kompetente 

myndigheder grundigt og rettidigt 

undersøger alle tilfælde af vold, der fandt 

sted under demonstrationerne, herunder 

alle påstande om overdreven 

magtanvendelse fra visse medlemmer af 

politistyrkens side; noterer sig de 

ændringer af loven om offentlige 

forsamlinger, der blev vedtaget i december 

2015; 

3. er dybt bekymret over den polariserede 

atmosfære i landet og over, at en del af 

oppositionen boykotter de parlamentariske 

aktiviteter; opfordrer indtrængende alle 

politiske kræfter, både i regering og 

opposition, til igen at indgå i en holdbar 

dialog og et konstruktivt samarbejde med 

Montenegros parlament; noterer sig den 

mislykkede mistillidsafstemning i det 

montenegrinske parlament den 27. januar 

2016 og den efterfølgende 

parlamentariske dialog om skabelse af 

betingelser for frie og retfærdige valg; 

minder om, at dialog og kompromiser er 

hjørnestenene i enhver demokratisk 

beslutningsproces; glæder sig i denne 

forbindelse over den plan, der blev 

fremlagt for at løse den politiske krise; 

opfordrer alle oppositionspartierne til at 

overveje indbydelsen til at gå med i 

regeringen indtil valget i oktober 2016 for 

uden yderligere forsinkelse at sikre, at 

betingelserne for frie og retfærdige valg 

er garanteret, bl.a. ved at færdiggøre 

ændringen af valgloven og sikre, at ingen 

offentlige midler anvendes til partiformål; 
betragter det som afgørende for et 

velfungerende demokrati, at enhver form 

for demonstration gennemføres på fredelig 

vis og i overensstemmelse med den 

relevante lovgivning; forventer, at de 
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kompetente myndigheder grundigt og 

rettidigt undersøger alle tilfælde af vold, 

der fandt sted under demonstrationerne, 

herunder alle påstande om overdreven 

magtanvendelse fra visse medlemmer af 

politistyrkens side; noterer sig de 

ændringer af loven om offentlige 

forsamlinger, der blev vedtaget i december 

2015; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Ændringsforslag  8 

Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0309/2016 

Charles Tannock 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Montenegro 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. er bekymret over den måde, hvorpå det 

specialiserede udvalg i det 

montenegrinske parlament behandles af 

regeringsinstitutionerne; beklager, at de 

offentlige myndigheder i lydoptagelses- 

eller Telekom-affæren begrænsede 

adgangen til oplysninger for 

medlemmerne af parlamentet, hvilket i 

alvorlig grad vanskeliggør parlamentarisk 

kontrol og belysning af fakta; er bekymret 

over, om antikorruptionsudvalget 

fungerer efter hensigten, og anbefaler det 

montenegrinske parlament at ændre dets 

forretningsorden, således at 

regeringspartiet ikke kan blokere dette 

vigtige udvalgs arbejde via et flertal af 

medlemmerne; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 
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Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0309/2016 

Charles Tannock 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Montenegro 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer regeringen til at gennemføre 

den nye valglov fuldt ud, før der skal 

holdes valg igen, og til yderligere at styrke 

Statens Valgkommission, der er nødt til 

reelt at udøve sit mandat; understreger 

endnu en gang behovet for en passende 

politisk opfølgning på 

"lydoptagelsesaffæren", idet det anerkender 

de fremskridt, der er gjort med retslig 

opfølgning; 

4. opfordrer regeringen til at gennemføre 

den nye valglov fuldt ud, før der skal 

holdes valg igen, og til yderligere at styrke 

Statens Valgkommission, der er nødt til 

reelt at udøve sit mandat; understreger 

endnu en gang behovet for en passende 

politisk opfølgning på 

"lydoptagelsesaffæren", idet det anerkender 

de fremskridt, der er gjort med retslig 

opfølgning, og opfordrer til, at der 

indledes efterforskning og retsforfølgning 

af relaterede højtprofilerede sager, 

herunder sager vedrørende påstået 

hvidvaskning af penge, der involverer 

Prva Banka; er bekymret over 

forsinkelserne og forhindringerne i 

forbindelse med igangværende 

efterforskningssager, som f.eks. Telekom- 

og KAP-sagerne, og opfordrer til en 

hurtig afslutning af disse 

efterforskningssager; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 
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Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0309/2016 

Charles Tannock 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Montenegro 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  32a. er bekymret over, at mange af de ca. 

80 vandkraftværksprojekter er ved at blive 

planlagt, uden at man respekterer 

beskyttelsen af biodiversiteten eller tager 

hensyn til deres mulige negative 

indvirkning på beskyttede områder; 

opfordrer til en strategisk 

planlægningstilgang i overensstemmelse 

med de vejledende principper for 

bæredygtig udvikling af vandkraft fra Den 

Internationale Kommission for 

Beskyttelse af Donau, som er fastsat i 

konventionen om samarbejde om 

beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af 

Donau, som Montenegro har 

undertegnet; opfordrer indtrængende den 

montenegrinske regering til at forbedre 

registreringen af små vandkraftprojekter 

på op til 10 MW gennem detaljeret 

videnskabelig forskning i biodiversitet og 

til at suspendere alle relevante projekter, 

indtil forskningen i biodiversitet er blevet 

afsluttet; understreger, at det er 

nødvendigt at gå bort fra store 

vandkraftprojekter ved Morača-floden, 

eftersom disse kan have en væsentlig 

negativ indvirkning på Skadar-søen og 

Tara-floden, der er beskyttet i henhold til 

international og national lovgivning; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Ændringsforslag  11 

Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0309/2016 

Charles Tannock 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Montenegro 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. glæder sig over NATO's beslutning om 

at indbyde Montenegro til at tiltræde 

alliancen og tilskynder til en hurtig og 

effektiv tiltrædelsesforhandlingsproces; 

tilskynder i denne forbindelse til, at 

reformen af sikkerhedssektoren fortsættes; 

glæder sig over Montenegros deltagelse i 

EU-ledede FSFP-missioner; 

34. bemærker NATO's beslutning om at 

indbyde Montenegro til at tiltræde 

alliancen og anser en folkeafstemning for 

at være et alternativ; tilskynder i denne 

forbindelse til, at reformen af 

sikkerhedssektoren fortsættes; glæder sig 

over Montenegros deltagelse i EU-ledede 

FSFP-missioner; 

Or. en 

 

 


