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8.3.2017 A8-0050/5 

Grozījums Nr.  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā eiroatlantiskā integrācija ir 

Melnkalnes ārpolitikas galvenā prioritāte; 

A. tā kā ES integrācija ir Melnkalnes 

ārpolitikas galvenā prioritāte; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Grozījums Nr.  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. ar bažām norāda uz Krievijas 

mēģinājumiem ietekmēt notikumu 

attīstību Melnkalnē, jo šāds rīcības 

modelis attiecīgajā reģionā varētu izraisīt 

lielāku destabilizāciju Rietumbalkānos; 
pauž bažas par 2016. gada 16. oktobrī 

notikušajiem nopietnajiem 

starpgadījumiem, tostarp iespējamu valsts 

apvērsumu, un aicina Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto 

pārstāvi ārlietās un drošības politikas 

jautājumos (PV/AP) un Komisiju cieši 

sekot līdzi izmeklēšanām, kuras veic 

kompetentās iestādes; atzinīgi vērtē 

Serbijas gatavību sadarboties šajās 

izmeklēšanās; uzskata, ka ir svarīgi, lai 

dalībvalstu attiecīgie dienesti dalītos ar 

informāciju, kas saistīta ar šiem 

starpgadījumiem, gan savā starpā, gan ar 

PV/AP un Komisiju; 

5. pauž bažas par 2016. gada 16. oktobrī 

notikušajiem nopietnajiem 

starpgadījumiem, tostarp iespējamu valsts 

apvērsumu, un aicina Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto 

pārstāvi ārlietās un drošības politikas 

jautājumos (PV/AP) un Komisiju cieši 

sekot līdzi izmeklēšanām, kuras veic 

kompetentās iestādes; atzinīgi vērtē 

Serbijas gatavību sadarboties šajās 

izmeklēšanās; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Grozījums Nr.  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. atzinīgi vērtē jauno stratēģiju cīņai pret 

vardarbīgu ekstrēmismu 2016.–2018. gadā, 

kura papildina valsts stratēģiju terorisma, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanai un 

apkarošanai; norāda, ka ir izveidota jauna 

izlūknodaļa, kuras uzdevums ir identificēt 

un uzraudzīt vardarbīgu ekstrēmistu 

grupējumu potenciālos locekļus; uzskata, 

ka ir būtiski svarīgi atklāt cilvēkus, kas 

atrodas agrīnā radikalizēšanās stadijā, lai 

novērstu to, ka viņus savervē vardarbīgi 

ekstrēmistu grupējumi, un veiksmīgi atkal 

iekļautu viņus sabiedrībā; uzskata, ka ir 

svarīgi, lai visi šajā nolūkā veiktie 

pasākumi nodrošinātu cilvēktiesību un 

pamatbrīvību ievērošanu saskaņā ar 

starptautiskajām saistībām; uzsver, ka 

izpratnes veicināšana ir svarīga iespējamo 

terora draudu uzraudzībai; 

15. ņem vērā jauno stratēģiju cīņai pret 

vardarbīgu ekstrēmismu 2016.–2018. gadā, 

kura papildina valsts stratēģiju terorisma, 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanai un 

apkarošanai; aicina Melnkalni pilnībā 

ievērot patvēruma pieteikuma iesniedzēju 

tiesības un nodrošināt nepavadītu un no 

vecākiem nošķirtu nepilngadīgu personu 

identifikāciju un aizsardzību; aicina 

Komisiju turpināt darbu pie migrācijas 

jautājumu risināšanas kopā ar visām 

Rietumbalkānu valstīm, lai nodrošinātu 

Eiropas un starptautisko standartu 

ievērošanu; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Grozījums Nr.  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. atzinīgi vērtē Melnkalnes proaktīvo 

līdzdalību un joprojām konstruktīvo lomu 

labu kaimiņattiecību veidošanā, kā arī 

reģionālajā un starptautiskajā sadarbībā; 

mudina turpināt sadarbību šajā jomā; 

izsaka lielu atzinību Melnkalnei par 

pastāvīgajiem centieniem pilnībā saskaņot 

tās ārpolitiku ar ES kopējo ārpolitiku un 

drošības politiku, tostarp Padomes 

Lēmumu (KĀDP) 2016/1671, ar ko ES 

atjaunoja ierobežojošus pasākumus pret 

Krieviju; atzinīgi vērtē Melnkalnes dalību 

ES vadītās KDAP misijās; mudina to pēc 

iespējas agrīnākā pievienošanās procesa 

posmā konstruktīvi un labu kaimiņattiecību 

gaisotnē turpināt risināt vēl neatrisinātos 

divpusējos jautājumus ar tās 

kaimiņvalstīm, tostarp neatrisinātos robežu 

demarkācijas jautājumus ar Serbiju un 

Horvātiju; atkārtoti aicina iestādes palīdzēt 

atrisināt mantošanas jautājumus, kas saistīti 

ar bijušās Dienvidslāvijas Sociālistiskās 

Federālās Republikas (DSFR) mantojumu; 

atzinīgi vērtē robežu demarkācijas 

nolīgumu ar Bosniju un Hercegovinu, kā 

arī robežu demarkācijas nolīguma ar 

Kosovu ratifikāciju; uzsver, ka ir jāturpina 

sarunas par robežšķērsošanas un pierobežu 

satiksmes nolīgumu saskaņošanu; atzinīgi 

vērtē sadarbību ar kaimiņvalstīm Sarajevas 

deklarācijas procesā; mudina Melnkalni 

36. atzinīgi vērtē Melnkalnes proaktīvo 

līdzdalību un joprojām konstruktīvo lomu 

labu kaimiņattiecību veidošanā, kā arī 

reģionālajā un starptautiskajā sadarbībā; 

mudina turpināt sadarbību šajā jomā; 

mudina Melnkalni pēc iespējas agrīnākā 

pievienošanās procesa posmā konstruktīvi 

un labu kaimiņattiecību gaisotnē turpināt 

risināt vēl neatrisinātos divpusējos 

jautājumus ar tās kaimiņvalstīm, tostarp 

neatrisinātos robežu demarkācijas 

jautājumus ar Serbiju un Horvātiju; 

atkārtoti aicina iestādes palīdzēt atrisināt 

mantošanas jautājumus, kas saistīti ar 

bijušās Dienvidslāvijas Sociālistiskās 

Federālās Republikas (DSFR) mantojumu; 

atzinīgi vērtē robežu demarkācijas 

nolīgumu ar Bosniju un Hercegovinu, kā 

arī robežu demarkācijas nolīguma ar 

Kosovu ratifikāciju; uzsver, ka ir jāturpina 

sarunas par robežšķērsošanas un pierobežu 

satiksmes nolīgumu saskaņošanu; atzinīgi 

vērtē sadarbību ar kaimiņvalstīm Sarajevas 

deklarācijas procesā; mudina Melnkalni 

ievērot ES kopējo nostāju attiecībā uz 

Romas statūtu integritāti un saistītajiem ES 

pamatprincipiem attiecībā uz divpusējiem 

imunitātes nolīgumiem; 
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ievērot ES kopējo nostāju attiecībā uz 

Romas statūtu integritāti un saistītajiem ES 

pamatprincipiem attiecībā uz divpusējiem 

imunitātes nolīgumiem; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Grozījums Nr.  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada maijā 

tika parakstīts Protokols par Melnkalnes 

pievienošanos NATO, atzīstot Melnkalnes 

reformu īstenošanas centienus, un ka šo 

protokolu patlaban ratificē NATO 

dalībvalstis, jo NATO ir svarīgs 

Rietumbalkānu stabilitātes un miera 

veicināšanas faktors; mudina ES sastāvā 

esošās NATO dalībvalstis ratifikācijas 

procesu uzskatīt par prioritāti un atzīt, ka 

dalība NATO Melnkalnei ir svarīgs 

simbolisks un stratēģisks elements šīs 

valsts eiroatlantiskās integrācijas procesā; 

atgādina, ka sarunas par pievienošanos 

ES notiek neatkarīgi no pievienošanās 

NATO procesa; 

svītrots 

Or. en 

 

 


