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7.3.2016 B8-0309/6 

Τροπολογία  6 

Ulrike Lunacek 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0309/2016 

Charles Tannock 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ην Μαπξνβνύλην 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. δεηεί κεγαιύηεξν θνηλνβνπιεπηηθό 

έιεγρν επί ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο· 

ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

γηα ην 2015 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο επνπηείαο, αιιά ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε λα εληζρπζνύλ νη ηθαλόηεηεο 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη 

λα βειηησζεί ε πξόζβαζή ηνπ ζηε ζρεηηθή 

κε ηελ έληαμε πιεξνθόξεζε· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ πξνζθάησο 

εγθξηζέληα θώδηθα δενληνινγίαο θαη δεηεί 

ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα λα 

βειηησζεί ε εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ ζην 

θνηλνβνύιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· 

2. δεηεί κεγαιύηεξν θνηλνβνπιεπηηθό 

έιεγρν επί ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο· 

ραηξεηίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

γηα ην 2015 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο επνπηείαο, αιιά ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε λα εληζρπζνύλ νη ηθαλόηεηεο 

ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη 

λα βειηησζεί ε πξόζβαζή ηνπ ζηε ζρεηηθή 

κε ηελ έληαμε πιεξνθόξεζε· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ πξνζθάησο 

εγθξηζέληα θώδηθα δενληνινγίαο θαη δεηεί 

ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα λα 

βειηησζεί ε εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ ζην 

θνηλνβνύιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, όπσο 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη θαηάιιειε 

παξαθνινύζεζε από ηελ θπβέξλεζε ησλ 

ζπζηάζεσλ πνπ εγθξίλεη ην θνηλνβνύιην· 

εθθξάδεη, ζην πιαίζην απηό, ηε ιύπε ηνπ 

γηα ην γεγνλόο όηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ όζνλ 

αθνξά ηνλ αλεμάξηεην έιεγρν ησλ 

δαπαλώλ ηνπ ΚΑΡ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

από ηελ θπβέξλεζε·  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Τροπολογία  7 

Ulrike Lunacek 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0309/2016 

Charles Tannock 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ην Μαπξνβνύλην 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία 

γηα ην θιίκα πόισζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρώξα θαη γηα ην γεγνλόο όηη ηκήκα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο κπντθνηάξεη ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

πξνηξέπεη όιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο, 

ηόζν ηεο θπβέξλεζεο όζν θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, λα δεζκεπζνύλ εθ λένπ 

γηα βηώζηκν δηάινγν θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· ζεκεηώλεη ηελ 

απόξξηςε ηεο πξόηαζεο δπζπηζηίαο ζην 

θνηλνβνύιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ηνλ αλαζρεκαηηζκό 

ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνύ πνπ 

επαθνινύζεζε· ππελζπκίδεη όηη ν δηάινγνο 

θαη ν ζπκβηβαζκόο απνηεινύλ 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζε θάζε 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ· ζεσξεί νπζηώδεο γηα ηε 

δεκνθξαηηθή νκαιόηεηα θάζε κνξθή 

δηακαξηπξίαο λα είλαη εηξεληθή θαη 

ζύκθσλε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία· 

αλακέλεη από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ελδειερώο θαη εγθαίξσο όια 

ηα θξνύζκαηα βίαο πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ θαηαγγειηώλ 

γηα ππεξβνιηθή άζθεζε βίαο από νξηζκέλα 

κέιε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ· 

ζεκεηώλεη ηηο αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ 

3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία 

γηα ην θιίκα πόισζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρώξα θαη γηα ην γεγνλόο όηη ηκήκα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο κπντθνηάξεη ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

πξνηξέπεη όιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο, 

ηόζν ηεο θπβέξλεζεο όζν θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, λα δεζκεπζνύλ εθ λένπ 

γηα βηώζηκν δηάινγν θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· ζεκεηώλεη ηελ 

απόξξηςε ηεο πξόηαζεο δπζπηζηίαο ζην 

θνηλνβνύιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηθό 

δηάινγν ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθώλ γηα ειεύζεξεο θαη δίθαηεο 

εθινγέο· ππελζπκίδεη όηη ν δηάινγνο θαη ν 

ζπκβηβαζκόο απνηεινύλ αθξνγσληαίνπο 

ιίζνπο ζε θάζε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ· εθθξάδεη, ζε ζρέζε κε 

απηό, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην ζρέδην 

πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 

πνιηηηθήο θξίζεο· θαιεί όια ηα θόκκαηα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο λα εμεηάζνπλ ηελ 

πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ θπβέξλεζε 

κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 

2016, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ, 

ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε, όηη πιεξνύληαη 

νη πξνϋπνζέζεηο γηα ειεύζεξεο θαη δίθαηεο 

εθινγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ 
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Δεθέκβξην ηνπ 2015 ζηνλ λόκν γηα ηηο 

δεκόζηεο ζπλαζξνίζεηο· 
εθινγηθώλ λόκσλ θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί 

όηη δεκόζηνη πόξνη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θνκκαηηθνύο 

ζθνπνύο· ζεσξεί νπζηώδεο γηα ηε 

δεκνθξαηηθή νκαιόηεηα θάζε κνξθή 

δηακαξηπξίαο λα είλαη εηξεληθή θαη 

ζύκθσλε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία· 

αλακέλεη από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ελδειερώο θαη εγθαίξσο όια 

ηα θξνύζκαηα βίαο πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ θαηαγγειηώλ 

γηα ππεξβνιηθή άζθεζε βίαο από νξηζκέλα 

κέιε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ· 

ζεκεηώλεη ηηο αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ 

Δεθέκβξην ηνπ 2015 ζηνλ λόκν γηα ηηο 

δεκόζηεο ζπλαζξνίζεηο· 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Τροπολογία  8 

Ulrike Lunacek 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0309/2016 

Charles Tannock 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ην Μαπξνβνύλην 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2α. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη εηδηθέο 

επηηξνπέο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ από θνξείο ηεο 

θπβέξλεζεο· εθθξάδεη δπζαξέζθεηα γηα 

ην γεγνλόο όηη, όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε 

ησλ θαηαγξαθώλ θαη ηελ ππόζεζε 

Telekom, νη δεκόζηνη νξγαληζκνί 

πεξηόξηζαλ ηελ πξόζβαζε ησλ βνπιεπηώλ 

ζηηο πιεξνθνξίεο, πξάγκα πνπ 

παξεκπνδίδεη ζνβαξά ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηθό έιεγρν θαη ηε 

δηεπθξίληζε πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ· 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Δηαθζνξάο θαη 

ζπκβνπιεύεη ην Κνηλνβνύιην ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ 

εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ θαηά ηέηνην 

ηξόπν ώζηε ην θπβεξλώλ θόκκα λα κελ 

κπνξεί λα εκπνδίδεη ηηο εξγαζίεο απηήο 

ηεο ζεκαληηθήο επηηξνπήο κέζσ ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ·  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Τροπολογία  9 

Ulrike Lunacek 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0309/2016 

Charles Tannock 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ην Μαπξνβνύλην 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκόζεη 

πιήξσο ηε λέα εθινγηθή λνκνζεζία πξηλ 

από ηε δηεμαγσγή ελδερόκελσλ λέσλ 

εθινγώλ θαη λα εληζρύζεη πεξηζζόηεξν ηελ 

Κξαηηθή Εθινγηθή Επηηξνπή, ε νπνία 

πξέπεη λα εθπιεξώλεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

απνζηνιή ηεο· ηνλίδεη εθ λένπ ηελ αλάγθε 

λα δνζεί ε δένπζα πνιηηηθή ζπλέρεηα ζηελ 

«ππόζεζε ηεο ερνγξάθεζεο», ελώ 

παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηελ πξόνδν πνπ 

έρεη ζεκεησζεί σο πξνο ηε δηθαζηηθή 

ζπλέρεηα· 

4. θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκόζεη 

πιήξσο ηε λέα εθινγηθή λνκνζεζία πξηλ 

από ηε δηεμαγσγή ελδερόκελσλ λέσλ 

εθινγώλ θαη λα εληζρύζεη πεξηζζόηεξν ηελ 

Κξαηηθή Εθινγηθή Επηηξνπή, ε νπνία 

πξέπεη λα εθπιεξώλεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

απνζηνιή ηεο· ηνλίδεη εθ λένπ ηελ αλάγθε 

λα δνζεί ε δένπζα πνιηηηθή ζπλέρεηα ζηελ 

«ππόζεζε ηεο ερνγξάθεζεο», ελώ 

παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηελ πξόνδν πνπ 

έρεη ζεκεησζεί σο πξνο ηε δηθαζηηθή 

ζπλέρεηα, θαη δεηεί λα αξρίζνπλ έξεπλεο 

θαη λα αζθεζνύλ δηώμεηο γηα ζρεηηθέο 

ππνζέζεηο πςεινύ επηπέδνπ, κεηαμύ 

άιισλ γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηθαδόκελεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο από ηελ Prva Banka· 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο 

θαη ηα εκπόδηα ζηηο ελ εμειίμεη έξεπλεο, 

όπσο ζηηο ππνζέζεηο ηεο Telekom θαη ηεο 

KAP, θαη δεηεί ηελ άκεζε νινθιήξσζε 

απηώλ ησλ εξεπλώλ·  

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Τροπολογία  10 

Ulrike Lunacek 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0309/2016 

Charles Tannock 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ην Μαπξνβνύλην 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 32α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  32α. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

γεγνλόο  όηη πνιιέο από ηηο πεξίπνπ 80 

εγθαηαζηάζεηο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζρεδηάδνληαη ρσξίο ζεβαζκό ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ 

επηπηώζεώλ ηνπο ζε πξνζηαηεπόκελεο 

πεξηνρέο· δεηεί λα ππάξμεη πξνζέγγηζε 

ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ ζύκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ 

βηώζηκε αλάπηπμε παξαγσγήο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαηύπσζε 

ε Δηεζλήο Επηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία 

ηνπ Δνύλαβε, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο ύκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία 

ηνπ Δνύλαβε ζηελ νπνία ην Μαπξνβνύλην 

είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο· πξνηξέπεη ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ λα 

ζηεξίμεη ηελ ζπκπεξίιεςε κηθξώλ έξγσλ 

παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

έσο 10ΜW κέζσ ιεπηνκεξνύο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε 

βηνπνηθηιόηεηα θαη λα αλαζηείιεη όια ηα 

ζρεηηθά έξγα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο απηήο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

εγθαηαιεηθζνύλ ηα κεγάιεο θιίκαθαο 

έξγα παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηνλ πνηακό Μνξάηζα, θαζώο 

έρνπλ ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε 

ιίκλε ηεο θόδξαο θαη ζηνλ πνηακό 

Σάξα, πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηε δηεζλή 

θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία·  
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7.3.2016 B8-0309/11 

Τροπολογία  11 

Ulrike Lunacek 

 εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0309/2016 

Charles Tannock 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ην Μαπξνβνύλην 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 34 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

34. ραηξεηίδεη ηελ απόθαζε ηνπ ΝΑΤΟ 

λα θαιέζεη ην Μαπξνβνύλην λα εληαρζεί 

ζηε ζπκκαρία θαη ππνζηεξίδεη κηα 

γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

εληαμηαθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ· 
ελζαξξύλεη, ζε απηό ην πιαίζην, ηε 

ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιεηαο· ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζε απνζηνιέο ηεο 

Κνηλήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

ηελ Άκπλα (ΚΠΑΑ) ππό ηελ εγεζία ηεο 

ΕΕ· 

34. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηελ 

απόθαζε ηνπ ΝΑΤΟ λα θαιέζεη ην 

Μαπξνβνύλην λα εληαρζεί ζηε ζπκκαρία 

θαη ζεσξεί όηη κηα επηινγή είλαη θαη ε 

δηελέξγεηα εζληθνύ δεκνςεθίζκαηνο· 

ελζαξξύλεη, ζε απηό ην πιαίζην, ηε 

ζπλέρηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιεηαο· ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζε απνζηνιέο ηεο 

Κνηλήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη 

ηελ Άκπλα (ΚΠΑΑ) ππό ηελ εγεζία ηεο 

ΕΕ· 

Or. en 

 

 


