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8.3.2017 A8-0050/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže euroatlantická integrácia je 

kľúčovou prioritou zahraničnej politiky 

Čiernej Hory; 

A. keďže integrácia do EÚ je kľúčovou 

prioritou zahraničnej politiky Čiernej 

Hory; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.3.2017 A8-0050/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje znepokojenie nad údajnými 

pokusmi Ruska ovplyvňovať vývoj v 

Čiernej Hore, keďže takéto pôsobenie v 

regióne by mohlo spôsobiť ďalšiu 

destabilizáciu Západného Balkánu; 
vyjadruje znepokojenie nad závažnými 

incidentmi, vrátane údajného pokusu o 

prevrat, ku ktorému došlo 16. októbra 

2016, a vyzýva podpredsedníčku 

Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) a Komisiu, aby pozorne sledovali 

prebiehajúce vyšetrovanie vedené 

príslušnými orgánmi; vyjadruje uznanie 

Srbsku za ochotu spolupracovať na tomto 

vyšetrovaní; považuje za dôležité, aby si 

príslušné útvary členských štátov 

vymieňali informácie o takýchto 

incidentoch, a to medzi sebou, ako aj s 

PK/VP a Komisiou; 

5. vyjadruje znepokojenie nad závažnými 

incidentmi vrátane údajného pokusu o 

prevrat, ku ktorému došlo 16. októbra 

2016, a vyzýva podpredsedníčku 

Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(PK/VP) a Komisiu, aby pozorne sledovali 

prebiehajúce vyšetrovanie vedené 

príslušnými orgánmi; vyjadruje uznanie 

Srbsku za ochotu spolupracovať na tomto 

vyšetrovaní; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta novú stratégiu boja proti násilnému 

extrémizmu na roky 2016 – 2018, ktorá 

dopĺňa vnútroštátnu stratégiu prevencie 

terorizmu, prania špinavých peňazí a 

financovania terorizmu a boja proti nim; 

berie na vedomie vytvorenie novej 

spravodajskej jednotky, ktorej úlohou je 

identifikácia a sledovanie potenciálnych 

členov násilných extrémistických skupín; 

domnieva sa, že je veľmi dôležité 

identifikovať osoby v skorom štádiu 

radikalizácie s cieľom zabrániť tomu, aby 

sa nechali najať násilnými 

extrémistickými skupinami, a úspešne ich 

začleniť do spoločnosti; považuje za 

dôležité, aby opatrenia prijaté v tomto 

smere zabezpečili dodržiavanie ľudských 

práv a základných slobôd v súlade s 

medzinárodnými záväzkami; zdôrazňuje 

význam zvyšovania informovanosti pre 

monitorovanie potenciálnych 

teroristických hrozieb; 

15. berie na vedomie novú stratégiu boja 

proti násilnému extrémizmu na roky 2016 

– 2018, ktorá dopĺňa vnútroštátnu stratégiu 

prevencie terorizmu, prania špinavých 

peňazí a financovania terorizmu a boja 

proti nim; vyzýva Čiernu Horu, aby plne 

dodržiavala práva žiadateľov o azyl a 

zabezpečila identifikáciu a ochranu 

maloletých osôb bez sprievodu a 

odlúčených maloletých osôb; vyzýva 

Komisiu, aby naďalej spolupracovala so 

všetkými krajinami západného Balkánu v 

oblasti migrácie s cieľom zabezpečiť 

dodržiavanie európskych a 

medzinárodných noriem a štandardov; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. víta aktívnu účasť a pokračujúce 

konštruktívne plnenie úlohy Čiernej Hory v 

oblasti dobrej susedskej regionálnej a 

medzinárodnej spolupráce; nabáda v tejto 

súvislosti na ďalšiu spoluprácu; vyjadruje 

Čiernej Hore veľké uznanie za to, že vo 

svojej zahraničnej politike naďalej 

postupuje v plnom súlade so spoločnou 

zahraničnou a bezpečnostnou politikou 

EÚ vrátane rozhodnutia Rady (SZBP) 

2016/1671, ktorým sa obnovujú 

reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku; víta 

účasť Čiernej Hory na misiách SBOP 

EÚ; nabáda ju, aby sa naďalej v 

konštruktívnom a susedskom duchu snažila 

uzavrieť nevyriešené bilaterálne otázky so 

susednými krajinami vrátane otázok 

týkajúcich sa vymedzenia hraníc so 

Srbskom a Chorvátskom, a to čo najskôr v 

prístupovom procese; opätovne vyzýva 

orgány, aby pomohli vyriešiť otázky 

súvisiace s nástupníctvom týkajúce sa 

dedičstva bývalej Socialistickej 

federatívnej republiky Juhoslávie (SFRY); 

víta dohodu o vymedzení hraníc s Bosnou 

a Hercegovinou a ratifikáciu dohody o 

vymedzení hraníc s Kosovom; zdôrazňuje, 

že treba pokračovať v rokovaniach o 

úprave dohôd o hraničných priechodoch a 

o pohraničnom styku; vyjadruje uznanie za 

spoluprácu so susednými krajinami v 

36. víta aktívnu účasť a pokračujúce 

konštruktívne plnenie úlohy Čiernej Hory v 

oblasti dobrej susedskej regionálnej a 

medzinárodnej spolupráce; nabáda v tejto 

súvislosti na ďalšiu spoluprácu; nabáda 

Čiernu Horu, aby sa naďalej v 

konštruktívnom a susedskom duchu snažila 

uzavrieť nevyriešené bilaterálne otázky so 

susednými krajinami vrátane otázok 

týkajúcich sa vymedzenia hraníc so 

Srbskom a Chorvátskom, a to čo najskôr v 

prístupovom procese; opätovne vyzýva 

orgány, aby pomohli vyriešiť otázky 

súvisiace s nástupníctvom týkajúce sa 

dedičstva bývalej Socialistickej 

federatívnej republiky Juhoslávie (SFRY); 

víta dohodu o vymedzení hraníc s Bosnou 

a Hercegovinou a ratifikáciu dohody o 

vymedzení hraníc s Kosovom; zdôrazňuje, 

že treba pokračovať v rokovaniach o 

úprave dohôd o hraničných priechodoch a 

o pohraničnom styku; vyjadruje uznanie za 

spoluprácu so susednými krajinami v 

procese Sarajevskej deklarácie; naliehavo 

vyzýva Čiernu Horu, aby zabezpečila súlad 

so spoločnými stanoviskami EÚ k integrite 

Rímskeho štatútu a s príslušnými 

usmerňujúcimi zásadami EÚ pre 

dvojstranné dohody o imunite; 
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procese Sarajevskej deklarácie; naliehavo 

vyzýva Čiernu Horu, aby zabezpečila súlad 

so spoločnými stanoviskami EÚ k integrite 

Rímskeho štatútu a s príslušnými 

usmerňujúcimi zásadami EÚ pre 

dvojstranné dohody o imunite; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. víta skutočnosť, že protokol o 

pristúpení Čiernej Hory k NATO bol 

podpísaný v máji 2016 ako uznanie úsilia 

Čiernej Hory o vykonávanie reforiem a že 

protokol v súčasnosti ratifikujú členovia 

NATO, keďže NATO je dôležitým 

faktorom stability a mieru na Západom 

Balkáne; nabáda členov NATO, ktorí sú 

členmi EÚ, aby ratifikačný proces 

považovali za prioritu a aby uznali, že 

členstvo v NATO je pre Čiernu Horu 

dôležitou symbolickou a strategickou 

súčasťou integračného procesu do 

euroatlantických štruktúr; pripomína, že 

rokovania o pristúpení k EÚ sú nezávislé 

od prístupového procesu NATO; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


