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8.3.2017 A8-0050/5 

Muudatusettepanek  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. aasta Montenegro aruanne 

2016/2309(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et Euroopa-Atlandi 

integratsioon on Montenegro välispoliitika 

esmatähtis valdkond; 

A. arvestades, et ELi integratsioon on 

Montenegro välispoliitika esmatähtis 

valdkond; 

Or. en 
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Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. aasta Montenegro aruanne 

2016/2309(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. peab murettekitavaks Venemaa 

väidetavaid katseid mõjutada arenguid 

Montenegros, sest selline käitumismuster 

kõnealuses piirkonnas võib tähendada 

Lääne-Balkani edasist destabiliseerimist; 
väljendab muret seoses 16. oktoobril 2016 

aset leidnud tõsiste vahejuhtumitega, 

sealhulgas väidetava riigipöördekatsega, 

ning palub komisjoni asepresidendil ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindajal ja komisjonil jälgida 

tähelepanelikult pädevate asutuste 

käimasolevaid uurimisi; tunnustab Serbia 

tahet teha uurimistes koostööd; peab 

oluliseks, et liikmesriikide asjaomased 

teenistused jagaksid omavahel ja 

komisjoni asepresidendi ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ja komisjoniga teavet kõnealuste 

vahejuhtumite kohta; 

5. väljendab muret seoses 16. oktoobril 

2016 aset leidnud tõsiste vahejuhtumitega, 

sealhulgas väidetava riigipöördekatsega, 

ning palub komisjoni asepresidendil ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindajal ja komisjonil jälgida 

tähelepanelikult pädevate asutuste 

käimasolevaid uurimisi; tunnustab Serbia 

tahet teha uurimistes koostööd; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. aasta Montenegro aruanne 

2016/2309(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. peab tervitatavaks vägivaldse 

äärmusluse vastu võitlemise uut strateegiat 

aastateks 2016–2018, mis täiendab 

terrorismi, rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise ja selle vastu 

võitlemise riiklikku strateegiat; võtab 

teadmiseks uue andmebüroo loomise, 

mille ülesanne on tuvastada ja jälgida 

vägivaldsete äärmusrühmituste 

potentsiaalseid liikmeid; peab äärmiselt 

oluliseks radikaliseerumise varajases 

etapis olevate inimeste tuvastamist, et 

hoida ära nende värbamine vägivaldsete 

äärmusrühmituste poolt ja kaasata nad 

taas edukalt ühiskonda; peab oluliseks, et 

selleks võetavate meetmete puhul oleks 

tagatud inimõiguste ja põhivabaduste 

järgimine kooskõlas rahvusvaheliste 

kohustustega; rõhutab teadlikkuse 

suurendamise olulisust võimalike 

terrorismiohtude jälgimisel; 

15. märgib ära vägivaldse äärmusluse 

vastu võitlemise uue strateegia aastateks 

2016–2018, mis täiendab terrorismi, 

rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise ja selle vastu võitlemise 

riiklikku strateegiat; kutsub Montenegrot 

üles austama täielikult 

varjupaigataotlejate õigusi ning tagama, 

et saatjata ja vanematest eraldatud 

alaealised oleks tuvastatud ja kaitstud; 

kutsub komisjoni üles jätkama rändega 

seotud küsimustes tööd kõikide Lääne-

Balkani riikidega, et tagada Euroopa ja 

rahvusvaheliste normide ja standardite 

järgimine; 

Or. en 
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Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. aasta Montenegro aruanne 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 36 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

36. tunneb heameelt Montenegro innuka 

osalemise ja jätkuvalt konstruktiivse rolli 

üle heanaaberlikus piirkondlikus ja 

rahvusvahelises koostöös; ergutab tegema 

veelgi tihedamat koostööd; peab eriti 

kiiduväärseks seda, et Montenegro jätkab 

oma välispoliitika täielikku vastavusse 

viimist ELi ühise välis- ja 

julgeolekupoliitikaga, sealhulgas 

nõukogu otsusega (ÜVJP) 2016/1671, 

millega pikendati piiravaid meetmeid 

Venemaa suhtes; väljendab heameelt 

Montenegro osalemise üle ELi juhitud 

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

missioonides; julgustab Montenegrot ka 

edaspidi lahendama kahepoolsed 

vaidlusalused küsimused oma 

naaberriikidega, sh Serbia ja Horvaatiaga 

lahendamata piiride mahamärkimise 

küsimus, konstruktiivselt ja heanaaberlikult 

ühinemisprotsessi võimalikult varajases 

etapis; kordab oma üleskutset 

ametiasutustele aidata lahendada endise 

Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku 

Vabariigi pärandiga seotud õigusjärgluse 

küsimusi; väljendab heameelt Bosnia ja 

Hertsegoviinaga saavutatud piiride 

mahamärkimise kokkuleppe üle ning 

Kosovoga sõlmitud piiride mahamärkimise 

kokkuleppe ratifitseerimise üle; rõhutab 

vajadust jätkata läbirääkimisi piiriületust ja 

36. tunneb heameelt Montenegro innuka 

osalemise ja jätkuvalt konstruktiivse rolli 

üle heanaaberlikus piirkondlikus ja 

rahvusvahelises koostöös; ergutab tegema 

veelgi tihedamat koostööd; julgustab 

Montenegrot ka edaspidi lahendama 

kahepoolsed vaidlusalused küsimused oma 

naaberriikidega, sh Serbia ja Horvaatiaga 

lahendamata piiride mahamärkimise 

küsimus, konstruktiivselt ja heanaaberlikult 

ühinemisprotsessi võimalikult varajases 

etapis; kordab oma üleskutset 

ametiasutustele aidata lahendada endise 

Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku 

Vabariigi pärandiga seotud õigusjärgluse 

küsimusi; väljendab heameelt Bosnia ja 

Hertsegoviinaga saavutatud piiride 

mahamärkimise kokkuleppe üle ning 

Kosovoga sõlmitud piiride mahamärkimise 

kokkuleppe ratifitseerimise üle; rõhutab 

vajadust jätkata läbirääkimisi piiriületust ja 

piiriliiklust käsitlevate kokkulepete 

kohandamiseks; peab kiiduväärseks 

koostööd naaberriikidega Sarajevo 

deklaratsiooni protsessi raames; palub 

tungivalt, et Montenegro järgiks ELi ühist 

seisukohta Rooma statuudi terviklikkuse 

kohta ja sellega seotud ELi juhtpõhimõtteid 

kahepoolsete puutumatuse kokkulepete 

kohta; 
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piiriliiklust käsitlevate kokkulepete 

kohandamiseks; peab kiiduväärseks 

koostööd naaberriikidega Sarajevo 

deklaratsiooni protsessi raames; palub 

tungivalt, et Montenegro järgiks ELi ühist 

seisukohta Rooma statuudi terviklikkuse 

kohta ja sellega seotud ELi juhtpõhimõtteid 

kahepoolsete puutumatuse kokkulepete 

kohta; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

Montenegro NATOga ühinemise 

protokoll allkirjastati 2016. aasta mais 

tunnustusena Montenegro jõupingutuste 

eest reformide elluviimisel ning et praegu 

toimub protokolli ratifitseerimine NATO 

liikmesriikide poolt, sest NATO on oluline 

tegur stabiilsuse ja rahu tagamiseks 

Lääne-Balkani riikides; julgustab ELi 

kuuluvaid NATO liikmesriike pidama 

ratifitseerimisprotsessi prioriteetseks ja 

tunnistama, et Montenegro NATO-

liikmesusel on riigi Euroopa-Atlandi 

integratsiooniprotsessis oluline 

sümboolne ja strateegiline tähendus; 

tuletab meelde, et ühinemisläbirääkimised 

ELiga ei ole seotud NATOga ühinemise 

protsessiga; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


