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Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο 

2016/2309(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρωατλαντική ολοκλήρωση είναι η 

κορυφαία προτεραιότητα του 

Μαυροβουνίου στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στην 

ΕΕ είναι η κορυφαία προτεραιότητα του 

Μαυροβουνίου στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής· 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Τροπολογία  6 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο 

2016/2309(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. σημειώνει με ανησυχία τις εικαζόμενες 

απόπειρες της Ρωσίας να επηρεάσει τις 

εξελίξεις στο Μαυροβούνιο, καθώς μια 

τέτοια συμπεριφορά στην περιοχή θα 

μπορούσε να συνεπάγεται περαιτέρω 

αποσταθεροποίηση των Δυτικών 

Βαλκανίων· εκφράζει την ανησυχία του 

για τα σοβαρά περιστατικά, 

συμπεριλαμβανομένου εικαζόμενου 

πραξικοπήματος, που σημειώθηκαν στις 16 

Οκτωβρίου 2016, και καλεί την 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ), καθώς και την 

Επιτροπή, να παρακολουθούν στενά τις εν 

εξελίξει έρευνες των αρμόδιων αρχών· 

επιδοκιμάζει την προθυμία της Σερβίας να 

συνεργαστεί στις έρευνες αυτές· θεωρεί 

ότι είναι σημαντικό οι οικείες υπηρεσίες 

των κρατών μελών να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες μεταξύ τους, καθώς και με 

την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή, σχετικά με 

τα εν λόγω περιστατικά· 

5. εκφράζει την ανησυχία του για τα 

σοβαρά περιστατικά, 

συμπεριλαμβανομένου εικαζόμενου 

πραξικοπήματος, που σημειώθηκαν στις 16 

Οκτωβρίου 2016, και καλεί την 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ), καθώς και την 

Επιτροπή, να παρακολουθούν στενά τις εν 

εξελίξει έρευνες των αρμόδιων αρχών· 

επιδοκιμάζει την προθυμία της Σερβίας να 

συνεργαστεί στις έρευνες αυτές· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο 

2016/2309(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. επικροτεί τη νέα στρατηγική για την 

καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού την 

περίοδο 2016-2018, η οποία συμπληρώνει 

την εθνική στρατηγική για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας· σημειώνει τη σύσταση 

μιας νέας μονάδας πληροφοριών 

επιφορτισμένης με τον εντοπισμό και την 

παρακολούθηση δυνητικών μελών βίαιων 

εξτρεμιστικών ομάδων· θεωρεί ότι είναι 

εξαιρετικά σημαντικός ο εντοπισμός 

ατόμων στα πρώτα στάδια της 

ριζοσπαστικοποίησης, έτσι ώστε να 

αποτρέπεται η στρατολόγησή τους από 

βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες και να 

επανεντάσσονται με επιτυχία στην 

κοινωνία· θεωρεί σημαντικό, τα μέτρα 

που λαμβάνονται προς τον σκοπό αυτό να 

διασφαλίζουν τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με τις 

διεθνείς υποχρεώσεις· επισημαίνει τη 

σημασία αύξησης της ευαισθητοποίησης 

για την παρακολούθηση πιθανών 

τρομοκρατικών απειλών· 

15. σημειώνει τη νέα στρατηγική για την 

καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού την 

περίοδο 2016-2018, η οποία συμπληρώνει 

την εθνική στρατηγική για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας· καλεί το Μαυροβούνιο 

να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα των 

αιτούντων άσυλο και να εξασφαλίζει την 

ταυτοποίηση και την προστασία των 

ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανηλίκων 

που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές 

τους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

συνεργάζεται στον τομέα της 

μετανάστευσης με όλες τις χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να 

διασφαλίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών 

και διεθνών κανόνων και προτύπων· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο 

2016/2309(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επιδοκιμάζει την προορατική 

συμμετοχή και τον συνεχιζόμενο 

εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου 

στη διατήρηση των σχέσεων καλής 

γειτονίας και στην περιφερειακή και διεθνή 

συνεργασία· ενθαρρύνει την περαιτέρω 

συνεργασία στο θέμα αυτό· συγχαίρει 

θερμά το Μαυροβούνιο που συνεχίζει να 

ευθυγραμμίζει πλήρως την εξωτερική 

πολιτική του με την κοινή εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 

(ΚΕΠΠΑ) 2016/1671 του Συμβουλίου για 

την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων 

της ΕΕ κατά της Ρωσίας· χαιρετίζει τη 

συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε 

αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ· το ενθαρρύνει 

να συνεχίσει να αντιμετωπίζει, με 

εποικοδομητικό πνεύμα και πνεύμα καλής 

γειτονίας, τα εκκρεμή διμερή ζητήματα με 

τους γείτονές του, συμπεριλαμβανομένων 

των ανεπίλυτων ζητημάτων οριοθέτησης 

των συνόρων με τη Σερβία και την 

Κροατία, όσο το δυνατόν συντομότερα στο 

πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις 

αρχές να συμβάλουν στην επίλυση των 

ζητημάτων διαδοχής που σχετίζονται με 

την κληρονομιά της πρώην Σοσιαλιστικής 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας (ΣΟΔΓ)· χαιρετίζει τη 

36. επιδοκιμάζει την προορατική 

συμμετοχή και τον συνεχιζόμενο 

εποικοδομητικό ρόλο του Μαυροβουνίου 

στη διατήρηση των σχέσεων καλής 

γειτονίας και στην περιφερειακή και διεθνή 

συνεργασία· ενθαρρύνει την περαιτέρω 

συνεργασία στο θέμα αυτό· ενθαρρύνει το 

Μαυροβούνιο να συνεχίσει να 

αντιμετωπίζει, με εποικοδομητικό πνεύμα 

και πνεύμα καλής γειτονίας, τα εκκρεμή 

διμερή ζητήματα με τους γείτονές του, 

συμπεριλαμβανομένων των ανεπίλυτων 

ζητημάτων οριοθέτησης των συνόρων με 

τη Σερβία και την Κροατία, όσο το 

δυνατόν συντομότερα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας προσχώρησης· επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του προς τις αρχές να 

συμβάλουν στην επίλυση των ζητημάτων 

διαδοχής που σχετίζονται με την 

κληρονομιά της πρώην Σοσιαλιστικής 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γιουγκοσλαβίας (ΣΟΔΓ)· χαιρετίζει τη 

συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων με τη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την κύρωση 

της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων 

με το Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει την 

ανάγκη συνέχισης της διαπραγμάτευσης 

σχετικά με τη ρύθμιση των συμφωνιών για 

τη συνοριακή διέλευση και τη συνοριακή 

κυκλοφορία· συγχαίρει τη συνεργασία με 

γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της δήλωσης 
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συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων με τη 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη και την κύρωση 

της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων 

με το Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει την 

ανάγκη συνέχισης της διαπραγμάτευσης 

σχετικά με τη ρύθμιση των συμφωνιών για 

τη συνοριακή διέλευση και τη συνοριακή 

κυκλοφορία· συγχαίρει τη συνεργασία με 

γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της δήλωσης 

του Σεράγεβο· παροτρύνει το 

Μαυροβούνιο να συμμορφωθεί προς τις 

κοινές θέσεις της ΕΕ σχετικά με την 

ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης 

και σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές 

της ΕΕ για τις διμερείς συμφωνίες περί 

ασυλίας· 

του Σεράγεβο· παροτρύνει το 

Μαυροβούνιο να συμμορφωθεί προς τις 

κοινές θέσεις της ΕΕ σχετικά με την 

ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης 

και σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές 

της ΕΕ για τις διμερείς συμφωνίες περί 

ασυλίας· 

Or. en 
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Charles Tannock 

Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο 

2016/2309(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. επικροτεί το γεγονός ότι το 

πρωτόκολλο προσχώρησης του 

Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ υπεγράφη τον 

Μάιο του 2016, σε αναγνώριση των 

προσπαθειών του Μαυροβουνίου να 

υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, και τελεί επί 

του παρόντος υπό κύρωση από τα μέλη 

του ΝΑΤΟ, καθώς το ΝΑΤΟ αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα σταθερότητας και 

ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια· 

ενθαρρύνει τα μέλη του ΝΑΤΟ εντός της 

ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στη 

διαδικασία κύρωσης και να 

αναγνωρίσουν ότι η προσχώρηση του 

Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ έχει μεγάλη 

συμβολική και στρατηγική σημασία για 

τη διαδικασία της ευρωατλαντικής 

ολοκλήρωσης της χώρας· υπενθυμίζει ότι 

οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην 

ΕΕ είναι ανεξάρτητες από τη διαδικασία 

προσχώρησης στο NATO· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


