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7.3.2016 B8-0309/6 

Ändringsförslag  6 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet efterlyser med kraft 

ytterligare parlamentarisk granskning av 

anslutningsprocessen. Parlamentet 

välkomnar antagandet av 2015 års 

handlingsplan för att stärka den 

parlamentariska granskningen, men 

betonar samtidigt behovet att stärka det 

montenegrinska parlamentets kapacitet och 

förbättra dess tillgång till 

anslutningsrelaterad information. 

Parlamentet välkomnar även de nyligen 

antagna etiska reglerna och efterlyser 

ytterligare åtgärder för att öka 

allmänhetens förtroende för Montenegros 

parlament. 

2. Europaparlamentet efterlyser med kraft 

ytterligare parlamentarisk granskning av 

anslutningsprocessen. Parlamentet 

välkomnar antagandet av 2015 års 

handlingsplan för att stärka den 

parlamentariska granskningen, men 

betonar samtidigt behovet att stärka det 

montenegrinska parlamentets kapacitet och 

förbättra dess tillgång till 

anslutningsrelaterad information. 

Parlamentet välkomnar även de nyligen 

antagna etiska reglerna och efterlyser 

ytterligare åtgärder för att öka 

allmänhetens förtroende för parlamentet, 

t.ex. att regeringen systematiskt och på 

lämpligt sätt följer upp de 

rekommendationer som antas av 

parlamentet. Parlamentet beklagar i detta 

sammanhang djupt att de slutsatser som 

det montenegrinska parlamentet antagit 

om en oberoende revision av KAP:s 

utgifter inte har genomförts av 

regeringen. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Ändringsförslag  7 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet är djupt oroat över 

det polariserade politiska klimatet i landet 

och delar av oppositionens bojkott av 

parlamentets verksamhet. Alla politiska 

aktörer, inom både regering och 

opposition, uppmanas eftertryckligen att 

åter föra en hållbar dialog och samarbeta 

konstruktivt inom Montenegros parlament. 

Parlamentet konstaterar att omröstningen i 

Montenegros parlament den 

27 januari 2016 inte ledde till 

misstroendevotum, och att 

samlingsregeringens sammansättning 

ändrades därefter. Parlamentet påminner 

om att dialog och kompromisser utgör 

hörnstenar i alla demokratiska 

beslutsprocesser och anser det som en 

förutsättning för en välfungerande 

demokrati att alla typer av protester 

framförs under fredliga former och i 

överensstämmelse med gällande lag. 

Parlamentet förväntar sig att de behöriga 

myndigheterna ingående och utan dröjsmål 

utreder alla våldshandlingar som 

förekommit under protesterna, inklusive 

eventuella påståenden om övervåld från 

vissa polisers sida. Parlamentet konstaterar 

de ändringar i lagen om offentliga 

folksamlingar som antagits i 

december 2015. 

3. Europaparlamentet är djupt oroat över 

det polariserade politiska klimatet i landet 

och delar av oppositionens bojkott av 

parlamentets verksamhet. Alla politiska 

aktörer, inom både regering och 

opposition, uppmanas eftertryckligen att 

åter föra en hållbar dialog och samarbeta 

konstruktivt inom Montenegros parlament. 

Parlamentet konstaterar att omröstningen i 

Montenegros parlament den 

27 januari 2016 inte ledde till 

misstroendevotum, och att det därefter 

förts en dialog i parlamentet om hur man 

ska skapa villkor för fria och rättvisa val. 

Parlamentet påminner om att dialog och 

kompromisser utgör hörnstenar i alla 

demokratiska beslutsprocesser och 

välkomnar här den framlagda planen om 

övervinnande av den politiska krisen. 

Parlamentet uppmanar alla 

oppositionspartier att överväga 

uppmaningen att gå med i regeringen 

fram till valet i oktober 2016 för att 

villkoren för fria och rättvisa val 

omedelbart ska uppfyllas, vilket bör ske 

även i form av att arbetet med ändring av 

vallagarna slutförs och det skapas 

säkerhet om att inga allmänna medel 

används för partipolitiska ändamål. 
Parlamentet anser det som en förutsättning 

för en välfungerande demokrati att alla 
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typer av protester framförs under fredliga 

former och i överensstämmelse med 

gällande lag. Parlamentet förväntar sig att 

de behöriga myndigheterna ingående och 

utan dröjsmål utreder alla våldshandlingar 

som förekommit under protesterna, 

inklusive eventuella påståenden om 

övervåld från vissa polisers sida. 

Parlamentet konstaterar de ändringar i 

lagen om offentliga folksamlingar som 

antagits i december 2015. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/8 

Ändringsförslag  8 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 2 a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet är oroat över hur 

de specialiserade kommittéer som 

inrättats av det montenegrinska 

parlamentet behandlas av 

regeringsinstitutioner. Parlamentet 

beklagar att offentliga institutioner 

begränsat möjligheterna för ledamöterna 

av Montenegros parlament att komma åt 

information om affären med 

ljudupptagningar och Telekomaffären, 

vilket allvarligt hindrar parlamentarisk 

kontroll och klargörande av fakta. 

Parlamentet är oroat över att kommittén 

för korruptionsbekämpning inte fungerar 

ordentligt och tillråder Montenegros 

parlament att ändra sin arbetsordning så 

att det styrande partiet inte kan blockera 

denna viktiga kommittés arbete genom en 

majoritet hos sina ledamöter. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Ändringsförslag  9 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar regeringen 

att till fullo genomföra den nya 

vallagstiftningen innan eventuella nya val 

hålls samt att ytterligare stärka den statliga 

valkommissionen, som måste utföra sitt 

uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. 

Parlamentet vidhåller än en gång att den så 

kallade affären med ljudupptagningar 

måste få en vederbörlig politisk 

uppföljning, och erkänner samtidigt de 

framsteg som gjorts med den rättsliga 

uppföljningen. 

4. Europaparlamentet uppmanar regeringen 

att till fullo genomföra den nya 

vallagstiftningen innan eventuella nya val 

hålls samt att ytterligare stärka den statliga 

valkommissionen, som måste utföra sitt 

uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. 

Parlamentet vidhåller än en gång att den så 

kallade affären med ljudupptagningar 

måste få en vederbörlig politisk 

uppföljning, och erkänner samtidigt de 

framsteg som gjorts med den rättsliga 

uppföljningen. Parlamentet vill att 

hithörande fall på hög nivå ska börja 

utredas och lagföras, bland annat fall av 

påstådd penningtvätt där Prva Banka 

skulle vara inblandad. Parlamentet är 

oroat över att pågående utredningar, t.ex. 

Telekom- och KAP-ärendena, försenats 

och blockerats, och efterlyser ett snabbt 

avslutande av dessa pågående 

utredningar. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Ändringsförslag  10 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 32 a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  32a. Europaparlamentet är oroat över att 

många av de cirka 80 vattenkraftprojekten 

planeras utan hänsyn till vare sig skyddet 

av den biologiska mångfalden eller till 

deras eventuella negativa påverkan av 

skyddade områden. Parlamentet efterlyser 

strategisk planering enligt de vägledande 

principerna för hållbar utveckling av 

vattenkraftverk från Internationella 

kommissionen till skydd av Donau som 

fastställs i Donauskyddskonventionen, 

vilken Montenegro undertecknat. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

Montenegros regering att förbättra 

registreringen av små vattenkraftprojekt 

på upp till 10 MW med hjälp av ingående 

vetenskaplig forskning kring biologisk 

mångfald och att inställa alla aktuella 

projekt till dess att forskningen kring 

biologisk mångfald slutförts. Parlamentet 

betonar behovet av att avbryta storskaliga 

vattenkraftprojekt i floden Morača, 

eftersom de har betydande negativa 

effekter på sjön Skadar och floden Tara, 

som är skyddade enligt internationell och 

nationell lagstiftning. 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Ändringsförslag  11 

Ulrike Lunacek 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0309/2016 

Charles Tannock 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Montenegro 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet välkomnar Natos 

beslut att inbjuda Montenegro att ansluta 

sig till försvarsalliansen och uppmuntrar 

till skyndsamma och effektiva 

anslutningsförhandlingar. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang till att 

reformen av säkerhetssektorn ska fortsätta, 

och välkomnar Montenegros deltagande i 

EU-ledda uppdrag inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken. 

34. Europaparlamentet konstaterar Natos 

beslut att inbjuda Montenegro att ansluta 

sig till försvarsalliansen och anser att en 

nationell folkomröstning i landet vore ett 

alternativ i detta sammanhang. 

Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 

till att reformen av säkerhetssektorn ska 

fortsätta, och välkomnar Montenegros 

deltagande i EU-ledda uppdrag inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken. 

Or. en 

 

 


