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8.3.2017 A8-0050/5 

Ändringsförslag  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Kommissionens rapport för 2016 om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Euroatlantisk integration är en 

prioriterad fråga i Montenegros 

utrikespolitik. 

A. EU-integration är en prioriterad fråga i 

Montenegros utrikespolitik. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Ändringsförslag  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Kommissionens rapport för 2016 om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet noterar med oro 

Rysslands påstådda försök att påverka 

utvecklingen i Montenegro, eftersom detta 

beteende i regionen skulle kunna 

innebära ytterligare destabilisering av 

västra Balkan. Parlamentet är oroat över 

de allvarliga incidenter, inbegripet en 

påstådd statskupp, som inträffade den 16 

oktober 2016 och uppmanar vice 

ordföranden för kommissionen/unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik samt kommissionen att 

noga följa de behöriga myndigheternas 

pågående utredningar. Parlamentet 

lovordar Serbiens vilja att samarbeta i 

dessa utredningar. Parlamentet anser att 

det är viktigt att medlemsstaternas 

berörda myndigheter utbyter information 

om dessa incidenter sinsemellan och med 

vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga 

representant och kommissionen. 

5. Europaparlamentet är oroat över de 

allvarliga incidenter, inbegripet en påstådd 

statskupp, som inträffade den 16 oktober 

2016 och uppmanar vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt 

kommissionen att noga följa de behöriga 

myndigheternas pågående utredningar. 

Parlamentet lovordar Serbiens vilja att 

samarbeta i dessa utredningar. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2017 A8-0050/7 
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Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Kommissionens rapport för 2016 om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet välkomnar den nya 

strategin för att bekämpa våldsbejakande 

extremism för perioden 2016–2018, vilken 

kompletterar den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa terrorism, 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Parlamentet noterar att en ny 

underrättelseenhet inrättats med 

uppgiften att identifiera och övervaka 

potentiella medlemmar i våldsbejakande 

extremistgrupper. Parlamentet anser att 

det är avgörande att identifiera personer 

under tidiga skeden av radikaliseringen 

för att förhindra att de rekryteras av 

våldsbejakande extremistgrupper och att 

framgångsrikt återintegrera dem i 

samhället. Parlamentet anser att det är 

viktigt att åtgärder som vidtas för detta 

ändamål bör se till att de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande 

friheterna respekteras i enlighet med 

internationella skyldigheter. Parlamentet 

understryker vikten av att öka 

medvetenheten för att övervaka eventuella 

terroristhot. 

15. Europaparlamentet noterar den nya 

strategin för att bekämpa våldsbejakande 

extremism för perioden 2016–2018, vilken 

kompletterar den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa terrorism, 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Parlamentet uppmanar Montenegro att 

respektera asylsökandes rättigheter fullt 

ut och att säkerställa att ensamkommande 

barn och barn som separerats från sin 

familj identifieras och skyddas. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

fortsätta migrationssamarbetet med 

samtliga länder på västra Balkan för att 

se till att europeiska och internationella 

normer och standarder följs. 

Or. en 
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Charles Tannock 

Kommissionens rapport för 2016 om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet välkomnar 

Montenegros proaktiva deltagande och 

fortsatta konstruktiva roll inom det 

regionala och internationella samarbetet 

och i god grannsämja. Parlamentet 

uppmuntrar vidare samarbete i detta 

avseende. Parlamentet lovordar 

Montenegro högt för att landet fortsatt till 

fullo anpassar sin utrikespolitik till EU:s 

gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik, inklusive rådets beslut 

(Gusp) 2016/1671 som bekräftade EU:s 

restriktiva åtgärder gentemot Ryssland. 

Parlamentet ser positivt på Montenegros 

deltagande i EU:s GSFP-uppdrag. 

Parlamentet uppmuntrar Montenegro att på 

ett konstruktivt sätt och i god grannsämja 

fortsätta att ta itu med olösta bilaterala 

konflikter med sina grannländer, däribland 

de olösta gränsdragningskonflikterna med 

Serbien och Kroatien, så tidigt som möjligt 

i anslutningsprocessen. Parlamentet 

uppmanar än en gång myndigheterna att 

hjälpa till med att lösa frågor om 

kvarlåtenskapen från f.d. Socialistiska 

förbundsrepubliken Jugoslavien. 

Parlamentet välkomnar 

gränsdragningsavtalet med Bosnien och 

Hercegovina och ratificeringen av 

gränsdragningsavtalet med Kosovo. 

Parlamentet understryker behovet av 

36. Europaparlamentet välkomnar 

Montenegros proaktiva deltagande och 

fortsatta konstruktiva roll inom det 

regionala och internationella samarbetet 

och i god grannsämja. Parlamentet 

uppmuntrar vidare samarbete i detta 

avseende. Parlamentet uppmuntrar 

Montenegro att på ett konstruktivt sätt och 

i god grannsämja fortsätta att ta itu med 

olösta bilaterala konflikter med sina 

grannländer, däribland de olösta 

gränsdragningskonflikterna med Serbien 

och Kroatien, så tidigt som möjligt i 

anslutningsprocessen. Parlamentet 

uppmanar än en gång myndigheterna att 

hjälpa till med att lösa frågor om 

kvarlåtenskapen från f.d. Socialistiska 

förbundsrepubliken Jugoslavien. 

Parlamentet välkomnar 

gränsdragningsavtalet med Bosnien och 

Hercegovina och ratificeringen av 

gränsdragningsavtalet med Kosovo. 

Parlamentet understryker behovet av 

fortsatta förhandlingarna om justeringen av 

avtalen om gränsövergångar och 

gränstrafik. Parlamentet lovordar 

samarbetet med grannländerna inom ramen 

för Sarajevoförklaringen. Parlamentet 

uppmanar Montenegro att efterleva EU:s 

gemensamma ståndpunkter i fråga om 

Romstadgans integritet och tillhörande 
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fortsatta förhandlingarna om justeringen av 

avtalen om gränsövergångar och 

gränstrafik. Parlamentet lovordar 

samarbetet med grannländerna inom ramen 

för Sarajevoförklaringen. Parlamentet 

uppmanar Montenegro att efterleva EU:s 

gemensamma ståndpunkter i fråga om 

Romstadgans integritet och tillhörande 

vägledande EU-principer om bilaterala 

immunitetsavtal. 

vägledande EU-principer om bilaterala 

immunitetsavtal. 

Or. en 
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Charles Tannock 

Kommissionens rapport för 2016 om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet gläder sig åt att 

Montenegros anslutningsprotokoll till 

Nato undertecknades i maj 2016, som ett 

erkännande av Montenegros 

ansträngningar för att genomföra 

reformer, och att protokollet för 

närvarande ratificeras av Natoländerna, 

eftersom Nato är en viktig faktor för att 

säkerställa stabilitet och fred på västra 

Balkan. Parlamentet uppmuntrar 

Natoländerna inom EU att prioritera 

ratificeringsprocessen och erkänna att 

Montenegros Natomedlemskap är ett 

viktigt symboliskt och strategiskt led i 

landets euroatlantiska 

integrationsprocess. Parlamentet erinrar 

om att anslutningsförhandlingarna med 

EU är frikopplade från processen för 

anslutning till Nato. 

utgår 

Or. en 

 

 


