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8.3.2017 A8-0050/5 

Ændringsforslag  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016-rapporten om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at euro-atlantisk 

integration er Montenegros vigtigste 

udenrigspolitiske prioritet; 

A. der henviser til, at EU-integration er 

Montenegros vigtigste udenrigspolitiske 

prioritet; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016-rapporten om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. noterer sig med bekymring Ruslands 

påståede forsøg på at påvirke udviklingen 

i Montenegro, eftersom denne adfærd i 

regionen kan betyde yderligere 

destabilisering af Vestbalkan; er bekymret 

over de alvorlige hændelser, herunder et 

påstået kupforsøg, der indtraf den 16. 

oktober 2016, og opfordrer næstformanden 

for Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik (NF/HR) og 

Kommissionen til nøje at følge de 

kompetente myndigheders igangværende 

undersøgelser; roser Serbiens vilje til at 

samarbejde om disse undersøgelser; finder 

det vigtigt, at medlemsstaternes relevante 

tjenester udveksler information om disse 

begivenheder indbyrdes såvel som med 

NF/HR og Kommissionen; 

5. er bekymret over de alvorlige hændelser, 

herunder et påstået kupforsøg, der indtraf 

den 16. oktober 2016, og opfordrer 

næstformanden for 

Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik (NF/HR) og 

Kommissionen til nøje at følge de 

kompetente myndigheders igangværende 

undersøgelser; roser Serbiens vilje til at 

samarbejde om disse undersøgelser; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 
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Betænkning A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016-rapporten om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. bifalder den nye strategi for 

bekæmpelse af ekstremisme i perioden 

2016-2018, som er et supplement til den 

nationale strategi for forebyggelse og 

bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af 

penge og terrorfinansiering; bemærker, at 

der er oprettet en ny efterretningsenhed, 

som har til opgave at indkredse og 

overvåge potentielle medlemmer af 

voldelige ekstremistiske grupper; finder 

det afgørende, at folk indkredses i de 

tidlige stadier af radikaliseringen, for at 

forhindre, at de bliver rekrutteret af 

voldelige ekstremistiske grupper, og for at 

det kan lykkes at reintegrere dem i 

samfundet; finder det vigtigt, at 

foranstaltninger i den retning bør sikre 

respekten for menneskerettighederne og 

de grundlæggende frihedsrettigheder i 

overensstemmelse med internationale 

forpligtelser; fremhæver betydningen af 

bevidstgørelse for at kunne overvåge 

eventuelle terrortrusler; 

15. bemærker den nye strategi for 

bekæmpelse af ekstremisme i perioden 

2016-2018, som er et supplement til den 

nationale strategi for forebyggelse og 

bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af 

penge og terrorfinansiering; opfordrer 

Montenegro til at respektere 

asylansøgeres rettigheder fuldt ud og 

sikre, at uledsagede mindreårige og 

mindreårige, der er blevet adskilt fra deres 

ledsagere, identificeres og beskyttes; 

opfordrer Kommissionen til at fortsætte 

arbejdet vedrørende migration med alle 

landene på Vestbalkan for at sikre, at 

europæiske og internationale normer og 

standarder følges; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016-rapporten om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 36 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

36. glæder sig over Montenegros fortsatte 

proaktive deltagelse og konstruktive rolle i 

det regionale og internationale samarbejde 

i en god naboskabsånd; tilskynder til 

yderligere samarbejde i dette øjemed; roser 

kraftigt Montenegro for at fortsætte med 

at tilpasse landets udenrigspolitik fuldt ud 

til EU's fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, herunder til Rådets 

afgørelse (FUSP) 2016/1671, som på ny 

bekræftede EU's restriktive 

foranstaltninger mod Rusland; glæder sig 

over Montenegros deltagelse i EU's 

FSFP-missioner; tilskynder landet til 

fortsat at håndtere udestående bilaterale 

spørgsmål – herunder de uløste 

grænsedragningsspørgsmål med Serbien og 

Kroatien – med dets nabolande i en 

konstruktiv ånd af godt naboskab og gøre 

dette så tidligt som muligt i 

tiltrædelsesprocessen; gentager sin 

opfordring til myndighederne om at hjælpe 

med at få løst spørgsmålene i forbindelse 

med arven fra den tidligere Socialistiske 

Føderative Republik Jugoslavien (SFRJ); 

glæder sig over grænsedragningsaftalen 

med Bosnien-Hercegovina og 

ratifikationen af grænsedragningsaftalen 

med Kosovo; understreger, at det er 

nødvendigt at forsætte forhandlingerne om 

tilpasning af aftalerne om grænsepassage 

36. glæder sig over Montenegros fortsatte 

proaktive deltagelse og konstruktive rolle i 

det regionale og internationale samarbejde 

i en god naboskabsånd; tilskynder til 

yderligere samarbejde i dette øjemed; 

tilskynder Montenegro til fortsat at 

håndtere udestående bilaterale spørgsmål – 

herunder de uløste 

grænsedragningsspørgsmål med Serbien og 

Kroatien – med dets nabolande i en 

konstruktiv ånd af godt naboskab og gøre 

dette så tidligt som muligt i 

tiltrædelsesprocessen; gentager sin 

opfordring til myndighederne om at hjælpe 

med at få løst spørgsmålene i forbindelse 

med arven fra den tidligere Socialistiske 

Føderative Republik Jugoslavien (SFRJ); 

glæder sig over grænsedragningsaftalen 

med Bosnien-Hercegovina og 

ratifikationen af grænsedragningsaftalen 

med Kosovo; understreger, at det er 

nødvendigt at forsætte forhandlingerne om 

tilpasning af aftalerne om grænsepassage 

og grænsetrafik; roser samarbejdet med 

nabolandene i Sarajevo-processen; 

opfordrer indtrængende Montenegro til at 

overholde EU's fælles holdninger om 

integriteten af Romstatutten og EU's 

tilhørende vejledende principper om 

bilaterale aftaler om straffrihed; 
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og grænsetrafik; roser samarbejdet med 

nabolandene i Sarajevo-processen; 

opfordrer indtrængende Montenegro til at 

overholde EU's fælles holdninger om 

integriteten af Romstatutten og EU's 

tilhørende vejledende principper om 

bilaterale aftaler om straffrihed; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 
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2016-rapporten om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. glæder sig over, at protokollen om 

Montenegros tiltrædelse af NATO blev 

undertegnet i maj 2016 i anerkendelse af 

Montenegros bestræbelser på at 

gennemføre reformer, og over, at 

protokollen i øjeblikket ratificeres af 

NATO's medlemsstater, eftersom NATO 

er en vigtig faktor med hensyn til at sikre 

stabilitet og fred på Vestbalkan; tilskynder 

NATO's medlemsstater i EU til at 

prioritere ratifikationsprocessen og 

anerkende, at NATO-medlemsskab for 

Montenegro er et vigtigt symbolsk og 

strategisk led i landets euro-atlantiske 

integrationsproces; erindrer om, at EU-

tiltrædelsesforhandlingerne er 

uafhængige af NATO's 

tiltrædelsesproces; 

udgår 

Or. en 

 

 


