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8.3.2017 A8-0050/5 

Alteração  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a integração euro-

atlântica constitui uma das principais 

prioridades da política externa do 

Montenegro; 

A. Considerando que a integração na UE 

constitui uma das principais prioridades da 

política externa do Montenegro; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Alteração  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Regista com preocupação as alegadas 

tentativas da Rússia para influenciar a 

evolução dos acontecimentos no 

Montenegro, uma vez que este tipo de 

comportamento na região pode contribuir 

para desestabilizar ainda mais os Balcãs 

Ocidentais; manifesta a sua apreensão face 

aos graves incidentes ocorridos em 16 de 

outubro de 2016, inclusive um alegado 

golpe de Estado, e solicita à Vice-

Presidente da Comissão Europeia/Alta 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança 

(VP/AR) e à Comissão que acompanhem 

de perto as investigações em curso levadas 

a cabo pelas autoridades competentes; 

louva a disponibilidade da Sérvia para 

cooperar nesta investigação; considera 

importante que os serviços competentes 

dos Estados Membros partilhem 

informações relevantes sobre estes 

incidentes, não só entre eles, mas também 

com a VP/AR e a Comissão; 

5. manifesta a sua apreensão face aos 

graves incidentes ocorridos em 16 de 

outubro de 2016, inclusive um alegado 

golpe de Estado, e solicita à Vice-

Presidente da Comissão Europeia/Alta 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança 

(VP/AR) e à Comissão que acompanhem 

de perto as investigações em curso levadas 

a cabo pelas autoridades competentes; 

louva a disponibilidade da Sérvia para 

cooperar nesta investigação; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Alteração  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Saúda a nova estratégia de luta contra o 

extremismo violento para o período de 

2016-2018, que vem complementar a 

estratégia nacional de prevenção e de luta 

contra o terrorismo, o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo; 

regista a criação de uma nova unidade de 

informação que será responsável pela 

identificação e monitorização de 

potenciais membros de grupos extremistas 

violentos; considera essa unidade um 

passo importante para a identificação de 

pessoas nas primeiras fases de 

radicalização, por forma a prevenir o seu 

recrutamento por grupos extremistas 

violentos e a reinseri-las com êxito na 

sociedade; considera importante que as 

medidas tomadas nesta matéria garantam 

o respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, em 

conformidade com as obrigações 

internacionais; salienta a importância de 

sensibilizar as instituições para a 

monitorização de possíveis ameaças 

terroristas; 

15. Regista a nova estratégia de luta contra 

o extremismo violento para o período de 

2016-2018, que vem complementar a 

estratégia nacional de prevenção e de luta 

contra o terrorismo, o branqueamento de 

capitais e o financiamento do terrorismo; 

insta o Montenegro a respeitar 

plenamente os direitos dos requerentes de 

asilo e a assegurar que os menores não 

acompanhados e separados sejam 

identificados e protegidos; exorta a 

Comissão a prosseguir o trabalho 

desenvolvido em matéria de migração com 

todos os países dos Balcãs Ocidentais, 

para garantir o cumprimento das normas 

e dos padrões europeus e internacionais; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Alteração  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Saúda a participação pró-ativa do 

Montenegro e o papel construtivo do país 

na boa vizinhança, bem como na 

cooperação regional e internacional; 

encoraja a um reforço cooperação nesta 

matéria; elogia vivamente o Montenegro 

pela prossecução do pleno alinhamento 

da sua política externa com a política 

externa e de segurança comum, 

designadamente com a decisão do 

Conselho (PESC) 2016/1671, que 

reafirmou as medidas restritivas da UE 

contra a Rússia; congratula-se com a 

participação do Montenegro nas missões 

da PCSD da UE; encoraja o Montenegro a 

prosseguir os seus esforços tendentes a 

resolver, o mais rapidamente possível no 

contexto do processo de adesão, num 

espírito construtivo e de boa vizinhança, os 

assuntos bilaterais ainda pendentes com os 

países vizinhos, nomeadamente as questões 

por resolver em matéria de demarcação de 

fronteiras com a Sérvia e a Croácia; reitera 

o seu apelo às autoridades para que ajudem 

a solucionar as questões sucessórias 

relacionadas com o legado deixado pela 

antiga República Federal Socialista da 

Jugoslávia (RFSJ); congratula-se com o 

acordo de demarcação das fronteiras com a 

Bósnia e Herzegovina e a ratificação do 

acordo de delimitação das fronteiras com o 

36. Saúda a participação pró-ativa do 

Montenegro e o papel construtivo do país 

na boa vizinhança, bem como na 

cooperação regional e internacional; 

encoraja a um reforço cooperação nesta 

matéria; encoraja o Montenegro a 

prosseguir os seus esforços tendentes a 

resolver, o mais rapidamente possível no 

contexto do processo de adesão, num 

espírito construtivo e de boa vizinhança, os 

assuntos bilaterais ainda pendentes com os 

países vizinhos, nomeadamente as questões 

por resolver em matéria de demarcação de 

fronteiras com a Sérvia e a Croácia; reitera 

o seu apelo às autoridades para que ajudem 

a solucionar as questões sucessórias 

relacionadas com o legado deixado pela 

antiga República Federal Socialista da 

Jugoslávia (RFSJ); congratula-se com o 

acordo de demarcação das fronteiras com a 

Bósnia e Herzegovina e a ratificação do 

acordo de delimitação das fronteiras com o 

Kosovo; sublinha a necessidade de 

continuar as negociações relativas à 

adaptação dos acordos de passagem de 

fronteira e de tráfego fronteiriço; louva a 

cooperação com os países vizinhos no 

âmbito do Processo da Declaração de 

Sarajevo; insta o Montenegro a cumprir as 

posições comuns da UE sobre a integridade 

do Estatuto de Roma e os respetivos 
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Kosovo; sublinha a necessidade de 

continuar as negociações relativas à 

adaptação dos acordos de passagem de 

fronteira e de tráfego fronteiriço; louva a 

cooperação com os países vizinhos no 

âmbito do Processo da Declaração de 

Sarajevo; insta o Montenegro a cumprir as 

posições comuns da UE sobre a integridade 

do Estatuto de Roma e os respetivos 

princípios orientadores da UE sobre 

acordos bilaterais de imunidade; 

princípios orientadores da UE sobre 

acordos bilaterais de imunidade; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Alteração  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Congratula-se com a assinatura, em 

maio de 2016, do Protocolo de Adesão do 

Montenegro à NATO, em reconhecimento 

dos esforços do país na execução das 

reformas, e com o facto de o protocolo se 

encontrar em fase de ratificação por 

membros da NATO, uma vez que esta 

constitui um fator importante para 

garantir a estabilidade e a paz nos Balcãs 

Ocidentais; encoraja os membros da 

NATO pertencentes à UE a darem 

prioridade ao processo de ratificação e a 

reconhecerem que a integração do 

Montenegro na NATO reveste valor 

simbólico e estratégico importante para o 

país no seu processo de integração euro-

atlântica; recorda que as negociações de 

adesão à UE são independentes do 

processo de adesão à NATO; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


