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7.3.2016 B8-0309/6 

Tarkistus  6 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. vaatii liittymisprosessia koskevan 

parlamentaarisen valvonnan lisäämistä; 

pitää tervetulleena vuoden 2015 

toimintasuunnitelman hyväksymistä, sillä 

siinä vahvistetaan parlamentaarista 

valvontaa, mutta korostaa tarvetta 

vahvistaa Montenegron parlamentin 

valmiuksia ja parantaa sen mahdollisuuksia 

tutustua liittymistä koskeviin tietoihin; 

panee tyytyväisenä merkille vastikään 

hyväksytyt eettiset säännöt ja kehottaa 

lisätoimenpiteisiin, jotta kansalaisten 

luottamusta Montenegron parlamenttiin 

parannettaisiin; 

2. vaatii liittymisprosessia koskevan 

parlamentaarisen valvonnan lisäämistä; 

pitää tervetulleena vuoden 2015 

toimintasuunnitelman hyväksymistä, sillä 

siinä vahvistetaan parlamentaarista 

valvontaa, mutta korostaa tarvetta 

vahvistaa Montenegron parlamentin 

valmiuksia ja parantaa sen mahdollisuuksia 

tutustua liittymistä koskeviin tietoihin; 

panee tyytyväisenä merkille vastikään 

hyväksytyt eettiset säännöt ja kehottaa 

lisätoimenpiteisiin, jotta kansalaisten 

luottamusta Montenegron parlamenttiin 

parannettaisiin, esimerkiksi hallituksen 

järjestelmällisiin ja asianmukaisiin 

seurantatoimiin parlamentin hyväksymien 

suositusten johdosta; pitää tässä 

suhteessa valitettavana, että hallitus ei ole 

pannut täytäntöön Montenegron 

parlamentin päätelmiä, jotka liittyvät 

KAP-alumiinitehtaan menojen 

riippumattomaan tarkastukseen; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Tarkistus  7 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on syvästi huolissaan maan 

kärjistyneestä ilmapiiristä ja siitä, että osa 

oppositiosta boikotoi parlamentin 

toimintaa; kehottaa kaikkia poliittisia 

voimia sekä hallituksessa että oppositiossa 

sitoutumaan jälleen kestävään 

vuoropuheluun ja rakentavaan 

yhteistyöhön Montenegron parlamentissa; 

panee merkille 27. tammikuuta 2016 

Montenegron parlamentissa järjestetyn 

tuloksettomaksi jääneen 

epäluottamuslauseäänestyksen sekä tämän 

jälkeen koalitiohallituksessa toteutetun 

uudelleenjärjestelyn; muistuttaa, että 

vuoropuhelu ja kompromissi ovat kaikkien 

demokraattisten päätöksentekoprosessien 

kulmakiviä; pitää hyvin toimivan 

demokratian kannalta tärkeänä, että 

kaikenlaiset mielenosoitukset hoidetaan 

rauhanomaisesti ja asiaankuuluvan 

lainsäädännön mukaisesti; odottaa, että 

toimivaltaiset viranomaiset tutkivat 

perusteellisesti ja oikea-aikaisesti kaikki 

mielenosoitusten aikana tapahtuneet 

väkivallanteot, muun muassa kaikki 

väitteet eräiden poliisiviranomaisten 

liiallisesta voimankäytöstä; panee merkille 

joulukuussa 2015 hyväksytyt muutokset 

julkisia kokoontumisia koskevaan lakiin; 

3. on syvästi huolissaan maan 

kärjistyneestä ilmapiiristä ja siitä, että osa 

oppositiosta boikotoi parlamentin 

toimintaa; kehottaa kaikkia poliittisia 

voimia sekä hallituksessa että oppositiossa 

sitoutumaan jälleen kestävään 

vuoropuheluun ja rakentavaan 

yhteistyöhön Montenegron parlamentissa; 

panee merkille 27. tammikuuta 2016 

Montenegron parlamentissa järjestetyn 

tuloksettomaksi jääneen 

epäluottamuslauseäänestyksen sekä tämän 

jälkeen toteutetun parlamentaarisen 

vuoropuhelun edellytysten luomisesta 

vapaille ja rehellisille vaaleille; muistuttaa, 

että vuoropuhelu ja kompromissi ovat 

kaikkien demokraattisten 

päätöksentekoprosessien kulmakiviä; 

paneekin poliittisen kriisin 

ratkaisemiseksi esitetyn suunnitelman 

tyytyväisenä merkille; kehottaa kaikkia 

oppositiopuolueita harkitsemaan pyyntöä 

liittyä hallitukseen lokakuun 2016 

vaaleihin asti, jotta voidaan varmistaa 

ilman lisäviivästyksiä, että vapaiden ja 

rehellisten vaalien edellytykset täyttyvät, 

muun muassa saattamalla loppuun 

vaalilakien muuttaminen ja 

varmistamalla, että julkisia varoja ei 

käytetä puoluepoliittisiin tarkoituksiin; 
pitää hyvin toimivan demokratian kannalta 
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tärkeänä, että kaikenlaiset mielenosoitukset 

hoidetaan rauhanomaisesti ja 

asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti; 

odottaa, että toimivaltaiset viranomaiset 

tutkivat perusteellisesti ja oikea-aikaisesti 

kaikki mielenosoitusten aikana tapahtuneet 

väkivallanteot, muun muassa kaikki 

väitteet eräiden poliisiviranomaisten 

liiallisesta voimankäytöstä; panee merkille 

joulukuussa 2015 hyväksytyt muutokset 

julkisia kokoontumisia koskevaan lakiin; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Tarkistus  8 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. on huolestunut siitä, miten 

hallituksen toimielimet suhtautuvat 

Montenegron parlamentin 

erityisvaliokuntiin; pitää valitettavana, 

että niin sanotun nauhoitus- eli 

Telekom-tapauksen yhteydessä julkiset 

elimet rajoittivat parlamentin jäsenten 

tiedonsaantia, mikä vaikuttaa hyvin 

haitallisesti parlamentaariseen 

valvontaan ja tosiasioiden selvittämiseen; 

on huolestunut korruptionvastaisen 

valiokunnan toiminnan 

asianmukaisuudesta ja kehottaa 

Montenegron parlamenttia muuttamaan 

työjärjestystään siten, että valtapuolue ei 

pysty estämään tämän tärkeän 

valiokunnan työtä jäsenten enemmistöllä; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Tarkistus  9 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa hallitusta panemaan uusi 

vaalilainsäädäntö täysimääräisesti 

täytäntöön ennen mahdollisia uusia vaaleja 

ja vahvistamaan edelleen 

keskusvaalilautakuntaa, jonka on 

hoidettava tehtävänsä tehokkaasti; toteaa 

jälleen kerran, että niin sanotun 

nauhoitustapauksen on johdettava 

asianmukaisiin poliittisiin jatkotoimiin, ja 

panee merkille oikeudellisten jatkotoimien 

edistymisen; 

4. kehottaa hallitusta panemaan uusi 

vaalilainsäädäntö täysimääräisesti 

täytäntöön ennen mahdollisia uusia vaaleja 

ja vahvistamaan edelleen 

keskusvaalilautakuntaa, jonka on 

hoidettava tehtävänsä tehokkaasti; toteaa 

jälleen kerran, että niin sanotun 

nauhoitustapauksen on johdettava 

asianmukaisiin poliittisiin jatkotoimiin, ja 

panee merkille oikeudellisten jatkotoimien 

edistymisen; kehottaa käynnistämään 

tutkimukset ja syytetoimet asiaan 

liittyvistä korkean tason tapauksista, 

kuten väitetyistä rahanpesutapauksista, 

joissa Prva Banka -pankki on ollut 

osallisena; on huolestunut esimerkiksi 

Telekom- ja KAP-tapauksien meneillään 

olevien tutkimuksien viivästymisestä ja 

seisahtumisesta ja kehottaa saattamaan 

tutkimukset ripeästi päätökseen; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Tarkistus  10 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  32 a. on huolestunut siitä, että useita noin 

80 vesivoimahankkeesta ollaan 

suunnittelemassa ilman, että otetaan 

huomioon biologisen monimuotoisuuden 

suojelu tai niiden mahdollinen kielteinen 

vaikutus suojelualueisiin; kehottaa 

noudattamaan strategiseen suunnitteluun 

perustuvaa lähestymistapaa noudattaen 

Tonavan kansainvälisen 

suojelukomission – joka on perustettu 

Montenegron allekirjoittaman Tonavan 

suojelua koskevan yleissopimuksen 

nojalla – antamia ohjaavia periaatteita, 

jotka koskevat vesivoiman kestävää 

kehittämistä; kehottaa painokkaasti 

Montenegron hallitusta parantamaan 

enintään 10 MW:a tuottavien pienten 

vesivoimahankkeiden rekisteröintiä 

biologista monimuotoisuutta koskevan 

yksityiskohtaisen tieteellisen tutkimuksen 

välityksellä ja keskeyttämään kaikkien 

asiaan liittyvien hankkeiden 

toimeenpanon, kunnes biologista 

monimuotoisuutta koskeva tutkimus on 

saatettu päätökseen; korostaa tarvetta 

luopua Morača-joen suurista 

vesivoimahankkeista, koska ne 

vaikuttavat hyvin haitallisesti 

Skadar-järveen ja Tara-jokeen, jotka ovat 

kansainvälisen oikeuden ja kansallisen 

lainsäädännön nojalla suojeltuja; 
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Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Tarkistus  11 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0309/2016 

Charles Tannock 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. pitää tervetulleena Naton päätöstä 

esittää Montenegrolle liittymiskutsu ja 

kannustaa nopeaan ja tehokkaaseen 

liittymisneuvotteluprosessiin; kannustaa 

tässä yhteydessä jatkamaan 

turvallisuusalan uudistamista; pitää 

myönteisenä Montenegron osallistumista 

EU:n johdolla toteutettuihin yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

operaatioihin; 

34. panee merkille Naton päätöksen 

esittää Montenegrolle liittymiskutsu ja 

pitää maassa järjestettävää 

kansanäänestystä yhtenä vaihtoehtona; 

kannustaa tässä yhteydessä jatkamaan 

turvallisuusalan uudistamista; pitää 

myönteisenä Montenegron osallistumista 

EU:n johdolla toteutettuihin yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

operaatioihin; 

Or. en 

 

 


