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7.3.2016 B8-0309/6 

Poprawka  6 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa do większej kontroli 

parlamentarnej nad procesem akcesyjnym; 

z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 

planu działania na 2015 r. w celu 

wzmocnienia kontroli parlamentarnej, 

jednak podkreśla potrzebę zwiększenia 

zdolności parlamentu Czarnogóry do 

działania oraz poprawy jego dostępu do 

informacji dotyczących przystąpienia; z 

zadowoleniem odnosi się do niedawnego 

przyjęcia kodeksu etyki i wzywa do 

podejmowania dalszych działań mających 

na celu zwiększenie publicznego zaufania 

do parlamentu Czarnogóry; 

2. wzywa do większej kontroli 

parlamentarnej nad procesem akcesyjnym; 

z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 

planu działania na 2015 r. w celu 

wzmocnienia kontroli parlamentarnej, 

jednak podkreśla potrzebę zwiększenia 

zdolności parlamentu Czarnogóry do 

działania oraz poprawy jego dostępu do 

informacji dotyczących przystąpienia; z 

zadowoleniem odnosi się do niedawnego 

przyjęcia kodeksu etyki i wzywa do 

podejmowania dalszych działań mających 

na celu zwiększenie publicznego zaufania 

do parlamentu Czarnogóry, takich jak 

systematyczne i odpowiednie 

monitorowanie zaleceń przyjętych przez 

parlament; ubolewa więc nad tym, że 

wnioski parlamentu Czarnogóry dotyczące 

niezależnej kontroli wydatków fabryki 

KAP nie zostały wdrożone przez rząd; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Poprawka  7 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. jest głęboko zaniepokojony 

spolaryzowanymi nastrojami w kraju oraz 

bojkotem prac parlamentarnych przez 

część opozycji; wzywa wszystkie siły 

polityczne, zarówno rządowe, jak i 

opozycyjne, by wznowiły trwały dialog i 

konstruktywną współpracę w parlamencie 

Czarnogóry; odnotowuje odrzucenie 

wotum nieufności w parlamencie 

Czarnogóry w dniu 27 stycznia 2016 r. 

oraz następującą po nim reorganizację 

rządu koalicyjnego; przypomina, że dialog 

i kompromis stanowią fundamenty 

każdego demokratycznego procesu 

decyzyjnego; uznaje, że w dobrze 

funkcjonującej demokracji wszelkie 

protesty powinny mieć pokojowy przebieg 

i być zgodne z obowiązującym prawem; 

oczekuje, że właściwe organy gruntownie i 

terminowo zbadają wszystkie przypadki 

użycia przemocy, do jakich doszło w 

czasie protestów, w tym wszelkie zarzuty 

dotyczące nadużycia siły przez niektórych 

funkcjonariuszy policji; przyjmuje do 

wiadomości uchwalone w grudniu 2015 r. 

zmiany w ustawie o zgromadzeniach 

publicznych; 

3. jest głęboko zaniepokojony 

spolaryzowanymi nastrojami w kraju oraz 

bojkotem prac parlamentarnych przez 

część opozycji; wzywa wszystkie siły 

polityczne, zarówno rządowe, jak i 

opozycyjne, by wznowiły trwały dialog i 

konstruktywną współpracę w parlamencie 

Czarnogóry; odnotowuje odrzucenie 

wotum nieufności w parlamencie 

Czarnogóry w dniu 27 stycznia 2016 r. 

oraz następujący po nim dialog 

parlamentarny na temat tworzenia 

warunków dla wolnych i uczciwych 

wyborów; przypomina, że dialog i 

kompromis stanowią fundamenty każdego 

demokratycznego procesu decyzyjnego; z 

zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 

plan przedstawiony w celu 

przezwyciężenia kryzysu politycznego; 

wzywa partie opozycyjne, aby rozważyły 

zaproszenie ich do rządu na czas do 

wyborów w październiku 2016 r., aby 

dopilnować, by bez dalszej zwłoki 

zagwarantowano warunki dla wolnych i 

uczciwych wyborów, w tym dokończono 

zmiany prawa wyborczego oraz 

zagwarantowano, że żadne środki 

publiczne nie będą wykorzystywane do 

celów partyjnych; uznaje, że w dobrze 

funkcjonującej demokracji wszelkie 

protesty powinny mieć pokojowy przebieg 
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i być zgodne z obowiązującym prawem; 

oczekuje, że właściwe organy gruntownie i 

terminowo zbadają wszystkie przypadki 

użycia przemocy, do jakich doszło w 

czasie protestów, w tym wszelkie zarzuty 

dotyczące nadużycia siły przez niektórych 

funkcjonariuszy policji; przyjmuje do 

wiadomości uchwalone w grudniu 2015 r. 

zmiany w ustawie o zgromadzeniach 

publicznych; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Poprawka  8 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. jest zaniepokojony tym, jak 

wyspecjalizowane komisje parlamentu 

Czarnogóry są traktowane przez organy 

rządu; ubolewa z powodu faktu, że w 

„aferze taśmowej”, czyli aferze dotyczącej 

firmy Telekom, instytucje publiczne 

ograniczyły posłom dostęp do informacji, 

co poważnie utrudnia przeprowadzenie 

kontroli parlamentarnej i wyjaśnienie 

stanu faktycznego; obawia się o 

prawidłowość działania Komisji 

Antykorupcyjnej i doradza parlamentowi 

Czarnogóry, by zmienił jej regulamin, tak 

aby uniemożliwić partii rządzącej 

blokowanie większością głosów prac tej 

ważnej komisji; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Poprawka  9 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa rząd do pełnego wdrożenia 

nowej ordynacji wyborczej przed 

kolejnymi wyborami oraz do dalszego 

wzmacniania Państwowej Komisji 

Wyborczej, która musi skutecznie 

wypełniać swój mandat; ponownie 

podkreśla konieczność podjęcia należytych 

działań politycznych w następstwie „afery 

taśmowej”, uznając postępy poczynione w 

zakresie sądowych działań następczych; 

4. wzywa rząd do pełnego wdrożenia 

nowej ordynacji wyborczej przed 

kolejnymi wyborami oraz do dalszego 

wzmacniania Państwowej Komisji 

Wyborczej, która musi skutecznie 

wypełniać swój mandat; ponownie 

podkreśla konieczność podjęcia należytych 

działań politycznych w następstwie „afery 

taśmowej”, uznając postępy poczynione w 

zakresie sądowych działań następczych, i 

apeluje o wszczęcie śledztw i postawienie 

oskarżeń w powiązanych sprawach 

wysokiego szczebla, w tym w sprawie 

domniemanego prania pieniędzy, w którą 

jest zamieszany Prva Banka; jest 

zaniepokojony opóźnieniami i 

blokowaniem toczących się śledztw takich 

jak śledztwa w sprawach Telekom i KAP i 

wzywa do szybkiego ukończenia tych 

śledztw; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Poprawka  10 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  32a. jest zaniepokojony faktem, że wiele z 

około 80 projektów budowy elektrowni 

wodnych jest planowanych bez 

przestrzegania ochrony różnorodności 

biologicznej ani uwzględnienia ich 

ewentualnego negatywnego wpływu na 

obszary chronione; apeluje o przyjęcie 

podejścia planowania strategicznego 

zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej 

Komisji Ochrony Dunaju dotyczącymi 

zrównoważonego rozwoju elektrowni 

wodnych, określonymi w konwencji o 

ochronie Dunaju, której Czarnogóra jest 

sygnatariuszem; wzywa rząd Czarnogóry 

do udoskonalenia rejestracji projektów 

dotyczących małych elektrowni wodnych o 

mocy do 10MW za sprawą szczegółowych 

badań naukowych z zakresu 

różnorodności biologicznej oraz do 

zawieszenia wszystkich odnośnych 

projektów do momentu zakończenia tych 

badań; podkreśla konieczność 

zaniechania zakrojonych na szeroką skalę 

projektów budowy elektrowni wodnych na 

rzece Morača, ponieważ mają one 

znaczny szkodliwy wpływ na Jezioro 

Szkoderskie i rzekę Tarę, które są objęte 

ochroną na mocy przepisów 

międzynarodowych i krajowych; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Poprawka  11 

Ulrike Lunacek 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0309/2016 

Charles Tannock 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

NATO o zaproszeniu Czarnogóry do 

sojuszu i zachęca do szybkiego i 

skutecznego przeprowadzenia negocjacji 

akcesyjnych; zachęca w związku z tym do 

kontynuowania reformy sektora 

bezpieczeństwa; z zadowoleniem 

przyjmuje udział Czarnogóry w misjach 

WPBiO dowodzonych przez UE; 

34. odnotowuje decyzję NATO o 

zaproszeniu Czarnogóry do sojuszu i 

uważa, że referendum krajowe jest opcją; 

zachęca w związku z tym do 

kontynuowania reformy sektora 

bezpieczeństwa; z zadowoleniem 

przyjmuje udział Czarnogóry w misjach 

WPBiO dowodzonych przez UE; 

Or. en 

 

 


