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8.3.2017 A8-0050/5 

Pozměňovací návrh  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že klíčovou prioritou 

zahraniční politiky Černé Hory je 

euroatlantická integrace; 

A. vzhledem k tomu, že klíčovou prioritou 

zahraniční politiky Černé Hory je 

integrace do EU; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Pozměňovací návrh  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. bere na vědomí se znepokojením údajné 

pokusy Ruska ovlivňovat vývoj v Černé 

Hoře, protože takový způsob jednání by 

mohl znamenat další destabilizaci 

západního Balkánu; vyjadřuje 

znepokojení nad závažnými incidenty, 

včetně údajného puče, k nimž došlo dne 

16. října 2016, a vyzývá místopředsedkyni 

Evropské komise, vysokou představitelku 

Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku, a Komisi, aby pozorně sledovaly 

probíhající vyšetřování vedené příslušnými 

orgány; oceňuje ochotu Srbska při tomto 

vyšetřování spolupracovat; považuje za 

důležité, aby si příslušné útvary členských 

států vyměňovaly informace o takovýchto 

incidentech, a to mezi sebou a 

s místopředsedkyní Komise, vysokou 

představitelkou a s Komisí; 

5. vyjadřuje znepokojení nad závažnými 

incidenty, včetně údajného puče, k nimž 

došlo dne 16. října 2016, a vyzývá 

místopředsedkyni Evropské komise, 

vysokou představitelku Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

a Komisi, aby pozorně sledovaly 

probíhající vyšetřování vedené příslušnými 

orgány; oceňuje ochotu Srbska při tomto 

vyšetřování spolupracovat; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Pozměňovací návrh  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá novou strategii boje proti 

násilnému extremizmu na období 2016–

2018, která doplňuje vnitrostátní strategii 

prevence a boje proti terorizmu, praní 

peněz a financování terorizmu; bere na 

vědomí vytvoření nové zpravodajské 

jednotky, jejíž úlohou je identifikace 

a sledování potenciálních členů násilných 

extremistických skupin; považuje za 

zásadní identifikovat osoby v raném stadiu 

radikalizace a zabránit tomu, aby se 

nechali zlákat násilnými extremistickými 

skupinami, a úspěšně je začlenit zpět do 

společnosti; považuje za důležité, aby 

opatření přijatá v tomto směru zajistila 

dodržování lidských práv a základních 

svobod v souladu s mezinárodními 

závazky; zdůrazňuje význam zvyšování 

informovanosti s cílem monitorovat 

možné teroristické hrozby; 

15. bere na vědomí novou strategii boje 

proti násilnému extremizmu na období 

2016–2018, která doplňuje vnitrostátní 

strategii prevence a boje proti terorizmu, 

praní peněz a financování terorizmu; 

vyzývá Černou Horu, aby plně dodržovala 

práva žadatelů o azyl a zajišťovala 

identifikaci a ochranu nezletilých osob 

bez doprovodu a odloučených od svých 

rodin; vyzývá Komisi, aby se všemi 

zeměmi Západního Balkánu pokračovala 

ve spolupráci v oblasti migrace, a zajistila 

tak dodržování evropských a 

mezinárodních norem a standardů; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Pozměňovací návrh  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vítá aktivní účast Černé Hory a její 

pokračující konstruktivní úlohu v oblasti 

dobré sousedské, regionální a mezinárodní 

spolupráce; podporuje další spolupráci v 

tomto ohledu; vysoce oceňuje Černou Horu 

za to, že ve své zahraniční politice nadále 

postupuje plně v souladu se společnou 

zahraniční a bezpečnostní politikou EU, 

mimo jiné s rozhodnutím Rady (SZBP) 

č. 2016/1671, kterým se potvrzují 

omezující opatření EU vůči Rusku; vítá 

účast Černé Hory v misích  SBOP 

vedených EU; vybízí ji, aby neuzavřené 

dvoustranné otázky se svými sousedy, 

včetně nedořešeného vymezení hranic se 

Srbskem a Chorvatskem, řešila 

v konstruktivním a sousedském duchu, a to 

co nejdříve v procesu přistoupení; znovu 

vyzývá příslušné orgány, aby pomohly 

vyřešit problematiku nástupnictví týkající 

se dědictví bývalé Socialistické federativní 

republiky Jugoslávie; vítá dohodu o 

vymezení hranic s Bosnou a Hercegovinou 

a ratifikaci dohody o vymezení hranic s 

Kosovem; zdůrazňuje, že je třeba 

pokračovat v jednáních týkajících se 

úpravy hraničních přechodů a dohod o 

pohraničním styku; oceňuje spolupráci se 

sousedními zeměmi v rámci procesu 

Sarajevského prohlášení; naléhavě vyzývá 

Černou Horu, aby dodržovala společné 

36. vítá aktivní účast Černé Hory a její 

pokračující konstruktivní úlohu v oblasti 

dobré sousedské, regionální a mezinárodní 

spolupráce; podporuje další spolupráci v 

tomto ohledu; vybízí Černou Horu, aby 

neuzavřené dvoustranné otázky se svými 

sousedy, včetně nedořešeného vymezení 

hranic se Srbskem a Chorvatskem, řešila 

v konstruktivním a sousedském duchu, a to 

co nejdříve v procesu přistoupení; znovu 

vyzývá příslušné orgány, aby pomohly 

vyřešit problematiku nástupnictví týkající 

se dědictví bývalé Socialistické federativní 

republiky Jugoslávie; vítá dohodu o 

vymezení hranic s Bosnou a Hercegovinou 

a ratifikaci dohody o vymezení hranic s 

Kosovem; zdůrazňuje, že je třeba 

pokračovat v jednáních týkajících se 

úpravy hraničních přechodů a dohod o 

pohraničním styku; oceňuje spolupráci se 

sousedními zeměmi v rámci procesu 

Sarajevského prohlášení; naléhavě vyzývá 

Černou Horu, aby dodržovala společné 

postoje EU k integritě Římského statutu a 

souvisejících hlavních zásad EU týkajících 

se dvoustranných dohod o imunitě; 
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postoje EU k integritě Římského statutu a 

souvisejících hlavních zásad EU týkajících 

se dvoustranných dohod o imunitě; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Pozměňovací návrh  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. vítá skutečnost, že v květnu 2016 byl 

podepsán protokol o přistoupení Černé 

Hory k NATO jako uznání úsilí Černé 

Hory o provádění reforem a že v 

současnosti je tento protokol ve stadiu 

ratifikace členy NATO, neboť NATO je 

důležitým faktorem při zajišťování 

stability a míru v zemích západního 

Balkánu; vybízí členy NATO, kteří jsou 

členy EU, aby považovali ratifikační 

proces za prioritu a aby uznali, že členství 

v NATO je pro Černou Horu důležitou 

symbolickou a strategickou součástí 

integračního procesu do euroatlantických 

struktur; připomíná, že jednání o 

přistoupení k EU jsou nezávislá na 

procesu přistoupení k NATO; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


