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8.3.2017 A8-0050/5 

Poprawka  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Czarnogóry 

2016/2309(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że integracja 

euroatlantycka stanowi kluczowy priorytet 

polityki zagranicznej Czarnogóry; 

A. mając na uwadze, że integracja z UE 

stanowi kluczowy priorytet polityki 

zagranicznej Czarnogóry; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Poprawka  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Czarnogóry 

2016/2309(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. z zaniepokojeniem odnotowuje próby 

wywierania wpływu przez Rosję na rozwój 

sytuacji w Czarnogórze, gdyż tego rodzaju 

zachowanie w regionie może prowadzić do 

dalszej destabilizacji Bałkanów 

Zachodnich; wyraża zaniepokojenie z 

powodu poważnych incydentów, w tym 

rzekomego zamachu stanu, do jakiego 

doszło w dniu 16 października 2016 r., i 

apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji 

Europejskiej / wysokiej przedstawiciel 

Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa oraz do Komisji, aby 

uważnie śledziły dochodzenia prowadzone 

przez właściwe organy; pochwala 

gotowość Serbii do współpracy w tych 

śledztwach; uważa, że ważne jest, aby 

odpowiednie służby państw członkowskich 

dzieliły się informacjami związanymi z 

tymi incydentami zarówno między sobą, 

jak i z wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel oraz Komisją; 

5. wyraża zaniepokojenie z powodu 

poważnych incydentów, w tym rzekomego 

zamachu stanu, do jakiego doszło w dniu 

16 października 2016 r., i apeluje do 

wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej 

/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 

oraz do Komisji, aby uważnie śledziły 

dochodzenia prowadzone przez właściwe 

organy; pochwala gotowość Serbii do 

współpracy w tych śledztwach; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Poprawka  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Czarnogóry 

2016/2309(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. z zadowoleniem przyjmuje nową 

strategię zwalczania brutalnego 

ekstremizmu, przyjętą na lata 2016–2018, 

która stanowi uzupełnienie krajowej 

strategii zapobiegania terroryzmowi, 

praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk; 

odnotowuje utworzenie nowej jednostki 

wywiadu mającej za zadanie identyfikację 

i monitorowanie potencjalnych członków 

brutalnych grup ekstremistycznych; 

uważa, że podstawowe znaczenie ma 

identyfikacja osób na początkowych 

etapach radykalizacji, tak aby zapobiec 

ich rekrutacji przez brutalne grupy 

ekstremistyczne i zapewnić ich udaną 

reintegrację społeczną; jest zdania, że 

działania podejmowane w tym celu 

powinny gwarantować przestrzeganie 

praw człowieka i podstawowych wolności 

zgodnie z międzynarodowymi 

zobowiązaniami; podkreśla znaczenie 

zwiększania świadomości w zakresie 

monitorowania możliwych zagrożeń 

terrorystycznych; 

15. odnotowuje nową strategię zwalczania 

brutalnego ekstremizmu, przyjętą na lata 

2016–2018, która stanowi uzupełnienie 

krajowej strategii zapobiegania 

terroryzmowi, praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania 

tych zjawisk; wzywa Czarnogórę, by w 

pełni przestrzegała praw osób 

ubiegających się o azyl oraz zapewniła 

identyfikację i ochronę małoletnich bez 

opieki i oddzielonych od rodziców; wzywa 

Komisję do kontynuowania prac w 

dziedzinie migracji ze wszystkimi krajami 

Bałkanów Zachodnich, tak aby 

zagwarantować stosowanie europejskich i 

międzynarodowych norm i standardów; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Poprawka  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Czarnogóry 

2016/2309(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

36. z zadowoleniem przyjmuje aktywne 

uczestnictwo i ciągłą konstruktywną rolę 

Czarnogóry we współpracy 

dobrosąsiedzkiej, regionalnej i 

międzynarodowej; zachęca do dalszej 

współpracy w tym zakresie; wyraża 

zdecydowane uznanie dla Czarnogóry za 

kontynuowanie pełnego dostosowania jej 

polityki zagranicznej do wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa UE, w tym 

do decyzji Rady (WPZiB) 2016/1671, 

potwierdzającej unijne środki 

ograniczające wobec Rosji; z 

zadowoleniem przyjmuje udział 

Czarnogóry w unijnych misjach w ramach 

WPBiO; zachęca Czarnogórę, by w duchu 

konstruktywnej współpracy 

dobrosąsiedzkiej nadal rozwiązywała 

nierozstrzygnięte kwestie dwustronne ze 

swoimi sąsiadami, w tym nierozwiązane 

kwestie dotyczące wytyczenia granic z 

Serbią i Chorwacją, na jak 

najwcześniejszym etapie procesu 

akcesyjnego; ponawia apel do władz, aby 

wspierały rozstrzygnięcie kwestii 

sukcesyjnych związanych z dziedzictwem 

byłej Socjalistycznej Federacyjnej 

Republiki Jugosławii (SFRJ); z 

zadowoleniem przyjmuje porozumienie w 

sprawie demarkacji granicy zawarte z 

Bośnią i Hercegowiną oraz ratyfikację 

36. z zadowoleniem przyjmuje aktywne 

uczestnictwo i ciągłą konstruktywną rolę 

Czarnogóry we współpracy 

dobrosąsiedzkiej, regionalnej i 

międzynarodowej; zachęca do dalszej 

współpracy w tym zakresie; zachęca 

Czarnogórę, by w duchu konstruktywnej 

współpracy dobrosąsiedzkiej nadal 

rozwiązywała nierozstrzygnięte kwestie 

dwustronne ze swoimi sąsiadami, w tym 

nierozwiązane kwestie dotyczące 

wytyczenia granic z Serbią i Chorwacją, na 

jak najwcześniejszym etapie procesu 

akcesyjnego; ponawia apel do władz, aby 

wspierały rozstrzygnięcie kwestii 

sukcesyjnych związanych z dziedzictwem 

byłej Socjalistycznej Federacyjnej 

Republiki Jugosławii (SFRJ); z 

zadowoleniem przyjmuje porozumienie w 

sprawie demarkacji granicy zawarte z 

Bośnią i Hercegowiną oraz ratyfikację 

porozumienia w sprawie demarkacji 

granicy z Kosowem; podkreśla potrzebę 

kontynuacji negocjacji dotyczących 

dostosowania porozumień w sprawie 

przekraczania granic i w sprawie ruchu 

granicznego; pochwala współpracę z 

sąsiednimi krajami w ramach procesu 

realizacji deklaracji z Sarajewa; wzywa 

Czarnogórę do respektowania wspólnych 

stanowisk UE w sprawie integralności 
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porozumienia w sprawie demarkacji 

granicy z Kosowem; podkreśla potrzebę 

kontynuacji negocjacji dotyczących 

dostosowania porozumień w sprawie 

przekraczania granic i w sprawie ruchu 

granicznego; pochwala współpracę z 

sąsiednimi krajami w ramach procesu 

realizacji deklaracji z Sarajewa; wzywa 

Czarnogórę do respektowania wspólnych 

stanowisk UE w sprawie integralności 

statutu rzymskiego i powiązanych zasad 

przewodnich UE w sprawie umów o 

niedostarczaniu osób; 

statutu rzymskiego i powiązanych zasad 

przewodnich UE w sprawie umów o 

niedostarczaniu osób; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Poprawka  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Sprawozdanie Komisji za rok 2016 dotyczące Czarnogóry 

2016/2309(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 

w maju 2016 r. protokołu w sprawie 

przystąpienia Czarnogóry do NATO w 

dowód uznania wysiłków reformatorskich 

tego kraju, a także obecną ratyfikację tego 

protokołu przez państwa członkowskie 

NATO, ponieważ NATO stanowi ważny 

czynnik stabilności i pokoju na Bałkanach 

Zachodnich; zachęca członków NATO w 

obrębie UE do priorytetowego 

potraktowania procesu ratyfikacyjnego 

oraz do uznania, że członkostwo w NATO 

jest dla Czarnogóry ważnym, 

symbolicznym i strategicznym elementem 

procesu integracji euroatlantyckiej; 

przypomina, że negocjacje w sprawie 

przystąpienia do UE są niezależne od 

procesu akcesyjnego do NATO; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


