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8.3.2017 A8-0050/5 

Amendamentul  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât integrarea euro-atlantică a 

Muntenegrului este prioritatea de prim rang 

a politicii sale externe; 

A. întrucât integrarea în UE a 

Muntenegrului este prioritatea de prim rang 

a politicii sale externe; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Amendamentul  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

relatările referitoare la presupuse 

încercări ale Rusiei de a influența 

evoluțiile în Muntenegru, deoarece acest 

tip de practici ar putea accentua 

destabilizarea Balcanilor de Vest; își 

exprimă îngrijorarea în legătură cu 

incidentele grave, printre care se numără o 

presupusă lovitură de stat, care au avut loc 

la 16 octombrie 2016, și invită 

Vicepreședintele Comisiei 

Europene/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR), precum și Comisia să 

urmărească îndeaproape investigațiile în 

curs de desfășurare efectuate de către 

autoritățile competente; felicită Serbia 

pentru disponibilitatea de a coopera în 

cadrul acestor investigații; consideră că 

este important ca serviciile relevante ale 

statelor membre să facă schimb de 

informații cu privire la aceste incidente, 

între ele și cu VP/ÎR și Comisia; 

5. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 

incidentele grave, printre care se numără o 

presupusă lovitură de stat, care au avut loc 

la 16 octombrie 2016, și invită 

Vicepreședintele Comisiei 

Europene/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR), precum și Comisia să 

urmărească îndeaproape investigațiile în 

curs de desfășurare efectuate de către 

autoritățile competente; felicită Serbia 

pentru disponibilitatea de a coopera în 

cadrul acestor investigații; 

Or. en 



 

AM\1119522RO.docx  PE598.526v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.3.2017 A8-0050/7 

Amendamentul  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută noua strategie de combatere a 

extremismului violent în 2016-2018, care 

vine în completarea strategiei naționale 

pentru prevenirea și combaterea 

terorismului, a spălării de bani și a 

finanțării terorismului; ia act de înființarea 

unei noi unități de culegere de informații 

însărcinate cu identificarea și 

monitorizarea potențialilor membri ai 

grupărilor extremiste violente; consideră 

că este esențial să se identifice persoanele 

aflate în stadii incipiente ale radicalizării, 

pentru a împiedica recrutarea acestora de 

către grupuri extremiste violente și a 

pentru permite reintegrarea cu succes a 

acestora în societate; consideră că este 

important ca toate măsurile adoptate în 

acest sens să asigure respectarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, în conformitate cu 

obligațiile internaționale; subliniază 

importanța creșterii gradului de 

conștientizare cu privire la aceste aspecte 

pentru a monitoriza eventualele 

amenințări teroriste; 

15. ia act de noua strategie de combatere a 

extremismului violent în 2016-2018, care 

vine în completarea strategiei naționale 

pentru prevenirea și combaterea 

terorismului, a spălării de bani și a 

finanțării terorismului; invită Muntenegru 

să respecte în totalitate drepturile 

solicitanților de azil și să se asigure că 

minorii neînsoțiți și neprotejați sunt 

identificați și protejați; invită Comisia să 

își continue activitatea în domeniul 

migrației alături de toate țările din 

Balcanii de Vest, pentru a se asigura că 

normele și standardele europene și 

internaționale sunt respectate; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Amendamentul  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. salută participarea activă a 

Muntenegrului și rolul constructiv pe care 

acesta continuă să îl joace în vederea 

menținerii unor bune relații de vecinătate, 

precum și în cadrul cooperării regionale și 

internaționale; recomandă să se intensifice 

eforturile de cooperare în acest domeniu; 

salută capacitatea Muntenegrului de a 

continua să își alinieze pe deplin politica 

externă la politica externă și de securitate 

comună a UE, inclusiv la Decizia (PESC) 

2016/1671 a Consiliului, prin care s-a 

stabilit reînnoirea măsurilor restrictive ale 

UE împotriva Rusiei; salută participarea 

Muntenegrului la misiunile PSAC ale 

UE; încurajează Muntenegrul să continue 

să abordeze, într-un spirit constructiv și de 

vecinătate și într-o etapă cât mai timpurie a 

procesului de aderare, problemele 

bilaterale nerezolvate cu vecinii săi, 

inclusiv aspectele nerezolvate legate de 

demarcarea frontierelor cu Serbia și 

Croația; își reînnoiește solicitarea adresată 

autorităților de a contribui la rezolvarea 

problemelor legate de succesiunea fostei 

Republici Socialiste Federative Iugoslavia; 

salută acordul privind demarcarea 

frontierelor cu Bosnia și Herțegovina, 

precum și ratificarea acordului privind 

demarcarea frontierelor cu Kosovo; 

evidențiază necesitatea de a continua 

36. salută participarea activă a 

Muntenegrului și rolul constructiv pe care 

acesta continuă să îl joace în vederea 

menținerii unor bune relații de vecinătate, 

precum și în cadrul cooperării regionale și 

internaționale; recomandă să se intensifice 

eforturile de cooperare în acest domeniu; 

încurajează Muntenegrul să continue să 

abordeze, într-un spirit constructiv și de 

vecinătate și într-o etapă cât mai timpurie a 

procesului de aderare, problemele 

bilaterale nerezolvate cu vecinii săi, 

inclusiv aspectele nerezolvate legate de 

demarcarea frontierelor cu Serbia și 

Croația; își reînnoiește solicitarea adresată 

autorităților de a contribui la rezolvarea 

problemelor legate de succesiunea fostei 

Republici Socialiste Federative Iugoslavia; 

salută acordul privind demarcarea 

frontierelor cu Bosnia și Herțegovina, 

precum și ratificarea acordului privind 

demarcarea frontierelor cu Kosovo; 

evidențiază necesitatea de a continua 

negocierile referitoare la ajustarea 

acordurilor privind trecerea frontierei și 

traficul de frontieră; salută cooperarea cu 

țările din vecinătate în cadrul Procesului 

Declarației de la Sarajevo; îndeamnă 

Muntenegrul să respecte pozițiile comune 

ale UE privind integritatea statutului de la 

Roma și principiile directoare aferente ale 
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negocierile referitoare la ajustarea 

acordurilor privind trecerea frontierei și 

traficul de frontieră; salută cooperarea cu 

țările din vecinătate în cadrul Procesului 

Declarației de la Sarajevo; îndeamnă 

Muntenegrul să respecte pozițiile comune 

ale UE privind integritatea statutului de la 

Roma și principiile directoare aferente ale 

UE în privința acordurilor bilaterale 

privind imunitatea; 

UE în privința acordurilor bilaterale 

privind imunitatea; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Amendamentul  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. salută faptul că Protocolul de aderare 

a Muntenegrului la NATO a fost semnat 

în mai 2016, în semn de recunoaștere a 

eforturilor depuse de Muntenegru în 

procesul de punere în aplicare a 

reformelor, precum și faptul că protocolul 

se află în curs de ratificare de către 

membrii NATO, întrucât NATO joacă un 

rol important în asigurarea stabilității și a 

păcii în Balcanii de Vest; încurajează 

membrii NATO din UE să acorde 

prioritate procesului de ratificare și să 

recunoască faptul că aderarea la NATO a 

Muntenegrului este un element strategic 

important și simbolic în cadrul procesului 

de integrare euro-atlantică a țării; 

reamintește că negocierile de aderare la 

UE sunt independente de procesul de 

aderare la NATO; 

eliminat 

Or. en 

 

 


