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8.3.2017 A8-0050/5 

Изменение  5 

Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0050/2017 

Чарлз Танък 

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора 

2016/2309(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че евро-

атлантическата интеграция е 

основен приоритет на външната 

политика на Черна гора; 

A. като има предвид, че интеграцията 

в ЕС е основен приоритет на външната 

политика на Черна гора; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Изменение  6 

Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0050/2017 

Чарлз Танък 

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора 

2016/2309(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва с безпокойство 

твърденията за опити на Русия да 

влияе на събитията в Черна гора, тъй 

като този модел на поведение в 

региона би могъл да дестабилизира 

още повече Западните Балкани; 
изразява загриженост относно 

сериозните инциденти, в т.ч. твърдения 

за държавен преврат, случили се на 16 

октомври 2016 г. и призовава 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

(ЗП/ВП), както и Комисията, да следят 

отблизо продължаващите разследвания 

от страна на компетентните органи; 

приветства готовността на Сърбия да 

сътрудничи в посочените разследвания; 

счита, че е важно съответните 

служби на държавите членки да 

обменят информация, свързана с тези 

инциденти, както помежду си, така 

и със заместник-

председателя/върховния 

представител и Комисията; 

5. изразява загриженост относно 

сериозните инциденти, в т.ч. твърдения 

за държавен преврат, случили се на 16 

октомври 2016 г. и призовава 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

(ЗП/ВП), както и Комисията, да следят 

отблизо продължаващите разследвания 

от страна на компетентните органи; 

приветства готовността на Сърбия да 

сътрудничи в посочените разследвания; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Изменение  7 

Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0050/2017 

Чарлз Танък 

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора 

2016/2309(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. приветства новата стратегия за 

борба с насилствения екстремизъм за 

периода 2016—2018 г., която допълва 

националната стратегия за 

предотвратяване на тероризма и борба с 

него, с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма; 

отбелязва създаването на ново 

разузнавателна звено за 

идентифициране и наблюдение на 

потенциални членове на насилствени 

екстремистки групировки; счита, че е 

от основно значение хората да бъдат 

идентифицирани в ранните етапи на 

радикализация, за да се предотврати 

вербуването им от страна на 

насилствени екстремистки 

групировки и отново да бъдат 

успешно интегрирани в обществото;  

счита, че е важно мерките, 

предприети в тази насока, да 

гарантират зачитането на правата 

на човека и основните свободи в 

съответствие с международните 

задължения; подчертава, че е важно 

да се повиши осведомеността за 

наблюдение на възможни 

терористични заплахи; 

15. отбелязва новата стратегия за борба 

с насилствения екстремизъм за периода 

2016–2018 г., която допълва 

националната стратегия за 

предотвратяване на тероризма и борба с 

него, с изпирането на пари и 

финансирането на тероризма; призовава 

Черна гора изцяло да зачита правата 

на лицата, търсещи убежище, и да 

гарантира идентификацията и 

защитата на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица; 

призовава Комисията да продължи 

работата по отношение на 

миграцията с всички държави от 

Западните Балкани, за да гарантира 

спазването на европейските и 

международните норми и стандарти; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Изменение  8 

Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0050/2017 

Чарлз Танък 

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора 

2016/2309(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за резолюция Изменение 

36. приветства проактивното участие и 

трайната конструктивна роля на Черна 

гора в добрите съседски отношения, 

регионалното и международното 

сътрудничество; насърчава по-

нататъшното сътрудничество в това 

отношение; горещо приветства Черна 

гора за това, че продължава да 

привежда своята външна политика 

напълно в съответствие с целите на 

ЕС в областта на общата външна 

политика и политика на сигурност, 

включително с Решение (ОВППС) 

2016/1671 на Съвета, с което се 

подновяват ограничителните мерки 

на ЕС спрямо Русия; приветства 

участието на Черна гора в мисии на 

ЕС по линия на ОПСО; насърчава 

Черна гора да продължи усилията си за 

решаване, в дух на конструктивност и 

добросъседство, неуредените 

двустранни въпроси със своите съседи, 

включително нерешени въпроси по 

определянето на границите със Сърбия 

и Хърватия, на възможно най-ранен 

етап от процеса на присъединяване; 

отново призовава компетентните органи 

да помогнат за решаването на въпросите 

с наследството на бившата 

Социалистическа федеративна 

република Югославия (СФРЮ); 

36. приветства проактивното участие и 

трайната конструктивна роля на Черна 

гора в добрите съседски отношения, 

регионалното и международното 

сътрудничество; насърчава по-

нататъшното сътрудничество в това 

отношение; насърчава Черна гора да 

продължи усилията си за решаване, в 

дух на конструктивност и 

добросъседство, неуредените 

двустранни въпроси със своите съседи, 

включително нерешени въпроси по 

определянето на границите със Сърбия 

и Хърватия, на възможно най-ранен 

етап от процеса на присъединяване; 

отново призовава компетентните органи 

да помогнат за решаването на въпросите 

с наследството на бившата 

Социалистическа федеративна 

република Югославия (СФРЮ); 

приветства споразумението за 

определянето на границата с Босна и 

Херцеговина и ратифицирането на 

споразумението за определянето на 

границата с Косово; подчертава 

необходимостта от продължаване на 

преговорите относно приспособяването 

на споразуменията за преминаване на 

границите и граничния трафик; 

приветства сътрудничеството със 

съседните държави в рамките на 
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приветства споразумението за 

определянето на границата с Босна и 

Херцеговина и ратифицирането на 

споразумението за определянето на 

границата с Косово; подчертава 

необходимостта от продължаване на 

преговорите относно приспособяването 

на споразуменията за преминаване на 

границите и граничния трафик; 

приветства сътрудничеството със 

съседните държави в рамките на 

процеса, чието начало беше поставено с 

Декларацията от Сараево; настоятелно 

призовава Черна гора да се съобрази с 

общите позиции на ЕС относно 

ненарушимостта на Римския статут и 

съответните ръководни принципи 

относно двустранните споразумения за 

имунитет; 

процеса, чието начало беше поставено с 

Декларацията от Сараево; настоятелно 

призовава Черна гора да се съобрази с 

общите позиции на ЕС относно 

ненарушимостта на Римския статут и 

съответните ръководни принципи 

относно двустранните споразумения за 

имунитет; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Изменение  9 

Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0050/2017 

Чарлз Танък 

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора 

2016/2309(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. приветства факта, че 

Протоколът за присъединяване на 

Черна гора към НАТО беше подписан 

през май 2016 г., като потвърждение 

на усилията на Черна гора в 

осъществяването на реформите, и че 

протоколът понастоящем е в процес 

на ратифициране от членовете на 

НАТО, тъй като НАТО е важен 

фактор за гарантиране на 

стабилността и мира в Западните 

Балкани; насърчава членовете на 

НАТО в рамките на ЕС да дадат 

приоритет на процеса на 

ратификация и да потвърдят, че 

членството на Черна гора в НАТО е 

важна част, символично и 

стратегически, от процеса на евро-

атлантическата интеграция на 

страната; напомня, че преговорите за 

присъединяване към ЕС са независими 

от процеса на присъединяване към 

НАТО; 

заличава се 

Or. en 

 

 


