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7.3.2016 B8-0309/6 

Amendamentul  6 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. recomandă să se exercite un control 

parlamentar mai susținut asupra procesului 

de aderare; salută adoptarea planului de 

acțiune pentru 2015 vizând întărirea 

controlului parlamentar, dar subliniază 

necesitatea de a consolida resursele 

parlamentului din Muntenegru și de a 

îmbunătăți accesul la informațiile despre 

aderare; salută Codul etic adoptat recent și 

cere luarea unor măsuri suplimentare 

pentru a crește încrederea cetățenilor în 

parlamentul din Muntenegru; 

2. recomandă să se exercite un control 

parlamentar mai susținut asupra procesului 

de aderare; salută adoptarea planului de 

acțiune pentru 2015 vizând întărirea 

controlului parlamentar, dar subliniază 

necesitatea de a consolida resursele 

parlamentului din Muntenegru și de a 

îmbunătăți accesul la informațiile despre 

aderare; salută Codul etic adoptat recent și 

cere luarea unor măsuri suplimentare 

pentru a crește încrederea cetățenilor în 

parlamentul din Muntenegru, cum ar fi o 

monitorizare sistematică și adecvată de 

către guvern a recomandărilor adoptate 

de parlament; regretă, în acest sens, că 

guvernul nu pus în aplicare concluziile 

parlamentului Muntenegrului cu privire 

la auditul independent al cheltuielilor 

făcute de KAP; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Amendamentul  7 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. este profund preocupat de climatul intern 

polarizat și de boicotarea activităților 

parlamentare de o parte a opoziției; 

îndeamnă toate forțele politice, aflate la 

guvernare sau în opoziție, să restabilească 

un dialog viabil și o cooperare constructivă 

în parlamentul din Muntenegru; ia act de 

eșecul votului de neîncredere din 

parlamentul muntenegrean din 27 ianuarie 

2016 și de remanierea ulterioară a 

guvernului de coaliție; reamintește că 

dialogul și compromisul reprezintă pietrele 

de temelie ale oricărui proces decizional 

democratic; consideră că pentru o 

democrație funcțională este esențial ca 

orice formă de protest să se desfășoare 

pașnic și cu respectarea legilor în vigoare; 

se așteaptă ca autoritățile competente să 

investigheze atent și în timp util toate 

actele de violență comise în timpul 

protestelor, inclusiv toate acuzațiile de 

utilizare excesivă a forței de către unii 

membri ai forțelor de poliție; ia act de 

modificările adoptate în luna decembrie 

2015 cu privire la legea privind adunările 

publice; 

3. este profund preocupat de climatul intern 

polarizat și de boicotarea activităților 

parlamentare de o parte a opoziției; 

îndeamnă toate forțele politice, aflate la 

guvernare sau în opoziție, să restabilească 

un dialog viabil și o cooperare constructivă 

în parlamentul din Muntenegru; ia act de 

eșecul votului de neîncredere din 

parlamentul muntenegrean din 27 ianuarie 

2016 și de dialogul parlamentar ulterior 

privind crearea de condiții pentru alegeri 

libere și corecte; reamintește că dialogul și 

compromisul reprezintă pietrele de temelie 

ale oricărui proces decizional democratic; 

salută în acest sens planul prezentat 

vizând depășirea crizei politice; invită 

toate partidele de opoziție să ia în 

considerare invitația de a intra la 

guvernare până la alegerile din octombrie 

2016 pentru a asigura, fără întârziere, că 

sunt garantate condițiile pentru alegeri 

libere și corecte, inclusiv pentru 

încheierea procesului de modificare a 

legilor electorale, precum și faptul că 

niciun fond public nu este folosit în 

scopuri de partid; consideră că pentru o 

democrație funcțională este esențial ca 

orice formă de protest să se desfășoare 

pașnic și cu respectarea legilor în vigoare; 

se așteaptă ca autoritățile competente să 

investigheze atent și în timp util toate 
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actele de violență comise în timpul 

protestelor, inclusiv toate acuzațiile de 

utilizare excesivă a forței de către unii 

membri ai forțelor de poliție; ia act de 

modificările adoptate în luna decembrie 

2015 cu privire la legea privind adunările 

publice; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Amendamentul  8 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. este preocupat de modul în care sunt 

tratate comisiile de specialitate ale 

parlamentului muntenegrean de către 

instituțiile guvernamentale; regretă că în 

afacerea înregistrărilor (afacerea 

Telekom) instituțiile publice au 

restricționat accesul la informații pentru 

deputații parlamentului, ceea ce a 

îngreunat considerabil controlul 

parlamentar și clarificarea faptelor; este 

preocupat de buna funcționare a Comisiei 

anticorupție și recomandă parlamentului 

muntenegrean să modifice normele de 

procedură astfel încât să împiedice 

partidul de la guvernare să blocheze 

activitatea acestei comisii importante 

printr-o majoritate a membrilor comisiei 

respective; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Amendamentul  9 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. invită guvernul să aplice integral noua 

legislație electorală înaintea organizării de 

noi alegeri și să consolideze și mai mult 

Comisia electorală națională, care trebuie 

să-și îndeplinească mandatul în mod 

eficient; recunoaște progresele înregistrate 

cu privire la urmărirea judiciară a așa-

numitei „afaceri a ascultărilor ilegale”, dar 

subliniază, încă o dată, necesitatea de a se 

acorda cuvenita atenție politică acestei 

chestiuni; 

4. invită guvernul să aplice integral noua 

legislație electorală înaintea organizării de 

noi alegeri și să consolideze și mai mult 

Comisia electorală națională, care trebuie 

să-și îndeplinească mandatul în mod 

eficient; recunoaște progresele înregistrate 

cu privire la urmărirea judiciară a așa-

numitei „afaceri a ascultărilor ilegale”, dar 

subliniază, încă o dată, necesitatea de a se 

acorda cuvenita atenție politică acestei 

chestiuni și solicită demararea de anchete 

și de urmăriri penale pentru cazurile la 

nivel înalt, inclusiv pentru presupusele 

cazuri de spălare de bani care implică 

Prva Banka; este îngrijorat cu privire la 

întârzierile și blocajele înregistrate în 

desfășurarea anchetelor, cum ar fi 

cazurile Telekom și KAP, și solicită 

încheierea rapidă a acestor anchete; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Amendamentul  10 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. este preocupat de faptul că multe 

dintre cele aproximativ 80 de proiecte de 

centrale hidroelectrice sunt planificate 

fără a respecta protecția biodiversității 

sau fără a ține seama de posibilul impact 

negativ al acestora asupra zonelor 

protejate; solicită o abordare care implică 

o planificare strategică, în conformitate 

cu principiile directoare pentru 

dezvoltarea sustenabilă a energiei 

hidroelectrice elaborate de Comisia 

internațională pentru protecția fluviului 

Dunărea, prevăzute în Convenția privind 

protecția fluviului Dunărea la care 

Muntenegru este parte semnatară; 

îndeamnă guvernul muntenegrean să 

îmbunătățească înregistrarea proiectelor 

hidroelectrice de mici dimensiuni de până 

la 10MW prin cercetări științifice detaliate 

ale biodiversității, precum și să suspende 

toate proiectele respective până când se 

încheie studiile în domeniul 

biodiversității; subliniază că trebuie 

abandonate proiectele hidroelectrice de 

mari dimensiuni de pe râul Morača, 

deoarece acestea au efecte negative 

semnificative asupra lacului Skadar și a 

râului Tara, care sunt protejate de 

legislația internațională și națională; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Amendamentul  11 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 

Charles Tannock 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. salută decizia NATO de a invita 

Muntenegrul să adere la NATO și 

încurajează desfășurarea unui proces 

rapid și eficient de negociere în vederea 

aderării; încurajează, în acest context, 

continuarea reformei sectorului securității; 

salută participarea Muntenegrului la 

misiunile din cadrul politicii de securitate 

și apărare comună (PSAC) desfășurate de 

UE; 

34. remarcă decizia NATO de a invita 

Muntenegrul să adere la alianță și 

consideră că organizarea unui 

referendum național ar fi o opțiune; 

încurajează, în acest context, continuarea 

reformei sectorului securității; salută 

participarea Muntenegrului la misiunile din 

cadrul politicii de securitate și apărare 

comună (PSAC) desfășurate de UE; 

Or. en 

 

 


