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8.3.2017 A8-0050/5 

Tarkistus  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus  

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että euroatlanttinen 

integraatio on Montenegron ulkopolitiikan 

keskeinen painopiste; 

A. ottaa huomioon, että EU:hun 

yhdentyminen on Montenegron 

ulkopolitiikan keskeinen painopiste; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Tarkistus  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee huolestuneena merkille Venäjän 

väitetyt yritykset vaikuttaa Montenegron 

tapahtumiin, sillä ne saattaisivat 

entisestään horjuttaa Länsi-Balkanin 

vakautta; on huolissaan 16. lokakuuta 

2016 sattuneista vakavista 

välikohtauksista, muun muassa väitetystä 

vallankaappausyrityksestä, ja kehottaa 

komission varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa sekä komissiota 

seuraamaan tiiviisti toimivaltaisten 

viranomaisten parhaillaan tekemiä 

tutkimuksia; arvostaa Serbian halukkuutta 

tehdä yhteistyötä kyseisten tutkimusten 

parissa; pitää tärkeänä, että 

jäsenvaltioiden asiaankuuluvat yksiköt 

vaihtavat näitä tapahtumia koskevia 

tietoja muiden jäsenvaltioiden vastaavien 

yksiköiden, varapuheenjohtajan / korkean 

edustajan ja komission kanssa; 

5. on huolissaan 16. lokakuuta 2016 

sattuneista vakavista välikohtauksista, 

muun muassa väitetystä 

vallankaappausyrityksestä, ja kehottaa 

komission varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa sekä komissiota 

seuraamaan tiiviisti toimivaltaisten 

viranomaisten parhaillaan tekemiä 

tutkimuksia; arvostaa Serbian halukkuutta 

tehdä yhteistyötä kyseisten tutkimusten 

parissa; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Tarkistus  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. pitää myönteisenä uutta väkivaltaisen 

ääriliikehdinnän torjumista vuosina 2016–

2018 koskevaa strategiaa, joka täydentää 

terrorismin, rahanpesun ja terrorismin 

rahoittamisen ehkäisemistä ja torjuntaa 

koskevaa kansallista strategiaa; panee 

merkille, että on perustettu uusi 

tiedusteluyksikkö, jonka tehtävänä on 

tunnistaa ja seurata väkivaltaisten 

ääriryhmien potentiaalisia jäseniä; 

katsoo, että on tärkeää tunnistaa 

radikalisoitumisen varhaisessa vaiheessa 

olevat henkilöt, jotta voidaan estää 

väkivaltaisia ääriryhmiä rekrytoimasta 

heitä ja integroida heidät onnistuneesti 

takaisin yhteiskuntaan; pitää tärkeänä, 

että kaikilla tämänsuuntaisilla toimilla 

olisi varmistettava ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien noudattaminen 

kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti; 

korostaa, että on tärkeää lisätä 

tietoisuutta mahdollisten terroriuhkien 

varalta; 

15. panee merkille uuden väkivaltaisen 

ääriliikehdinnän torjumista vuosina 2016–

2018 koskevan strategian, joka täydentää 

terrorismin, rahanpesun ja terrorismin 

rahoittamisen ehkäisemistä ja torjuntaa 

koskevaa kansallista strategiaa; kehottaa 

Montenegroa kunnioittamaan 

täysimääräisesti turvapaikanhakijoiden 

oikeuksia ja varmistamaan ilman 

huoltajaa olevien ja huoltajastaan eroon 

joutuneiden alaikäisten tunnistamisen ja 

suojelemisen; kehottaa komissiota 

jatkamaan muuttoliikkeen käsittelyä 

kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa, 

jotta varmistetaan EU:n ja 

kansainvälisten normien noudattaminen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Tarkistus  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. pitää myönteisenä Montenegron 

aloitteellista osallistumista ja jatkuvaa 

rakentavaa roolia hyviä naapurisuhteita 

koskevassa, alueellisessa ja 

kansainvälisessä yhteistyössä; kannustaa 

jatkamaan yhteistyötä tässä asiassa; kiittää 

Montenegroa painokkaasti siitä, että se on 

noudattanut ulkopolitiikassaan EU:n 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

mukaista linjaa, myös neuvoston päätöstä 

(YUTP) 2016/1671, jolla jatketaan 

rajoittavia toimenpiteitä Venäjää vastaan; 

pitää myönteisenä Montenegron 

osallistumista EU:n johdolla 

toteutettuihin yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan operaatioihin; 

kannustaa maata jatkamaan 

naapurimaidensa kanssa rakentavassa 

naapurihengessä jäljellä olevien 

kahdenvälisten kiistojen käsittelemistä, 

mukaan lukien rajojen merkitsemistä 

koskevat ratkaisemattomat kysymykset 

Serbian ja Kroatian kanssa, 

liittymisprosessin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa; toistaa 

viranomaisille esittämänsä pyynnön edistää 

entisen Jugoslavian sosialistisen 

liittotasavallan valtioseuraantoon liittyvien 

kysymysten ratkaisemista; suhtautuu 

myönteisesti rajojen merkitsemistä 

koskevaan sopimukseen Bosnia ja 

36. pitää myönteisenä Montenegron 

aloitteellista osallistumista ja jatkuvaa 

rakentavaa roolia hyviä naapurisuhteita 

koskevassa, alueellisessa ja 

kansainvälisessä yhteistyössä; kannustaa 

jatkamaan yhteistyötä tässä asiassa; 

kannustaa Montenegroa jatkamaan 

naapurimaidensa kanssa rakentavassa 

naapurihengessä jäljellä olevien 

kahdenvälisten kiistojen käsittelemistä, 

mukaan lukien rajojen merkitsemistä 

koskevat ratkaisemattomat kysymykset 

Serbian ja Kroatian kanssa, 

liittymisprosessin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa; toistaa 

viranomaisille esittämänsä pyynnön edistää 

entisen Jugoslavian sosialistisen 

liittotasavallan valtioseuraantoon liittyvien 

kysymysten ratkaisemista; suhtautuu 

myönteisesti rajojen merkitsemistä 

koskevaan sopimukseen Bosnia ja 

Hertsegovinan kanssa sekä Kosovon 

kanssa tehdyn rajojen merkitsemistä 

koskevan sopimuksen ratifiointiin; 

korostaa, että on jatkettava neuvotteluja 

rajanylitysten tarkistamista ja 

rajaliikennettä koskevista sopimuksista; 

kehottaa tekemään yhteistyötä 

naapurivaltioiden kanssa Sarajevon 

julistukseen liittyvän prosessin puitteissa; 

kehottaa Montenegroa noudattamaan EU:n 
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Hertsegovinan kanssa sekä Kosovon 

kanssa tehdyn rajojen merkitsemistä 

koskevan sopimuksen ratifiointiin; 

korostaa, että on jatkettava neuvotteluja 

rajanylitysten tarkistamista ja 

rajaliikennettä koskevista sopimuksista; 

kehottaa tekemään yhteistyötä 

naapurivaltioiden kanssa Sarajevon 

julistukseen liittyvän prosessin puitteissa; 

kehottaa Montenegroa noudattamaan EU:n 

yhteisiä kantoja Rooman perussäännön 

koskemattomuudesta ja asiaan liittyvistä 

EU:n ohjaavista periaatteista, jotka 

koskevat kahdenvälisiä 

koskemattomuussopimuksia; 

yhteisiä kantoja Rooman perussäännön 

koskemattomuudesta ja asiaan liittyvistä 

EU:n ohjaavista periaatteista, jotka 

koskevat kahdenvälisiä 

koskemattomuussopimuksia; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Tarkistus  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. panee tyytyväisenä merkille, että 

Montenegron Natoon liittymistä koskeva 

pöytäkirja allekirjoitettiin toukokuussa 

2016 tunnustuksena Montenegron 

ponnisteluista uudistusten toteuttamiseksi 

ja että pöytäkirja on parhaillaan Naton 

jäsenvaltioiden ratifioitavana, sillä Nato 

on tärkeä toimija Länsi-Balkanin 

vakauden ja rauhan varmistamisen 

kannalta; kehottaa EU:hun kuuluvia 

Naton jäsenvaltioita pitämään ratifiointia 

ensisijaisena asiana ja tunnustamaan, 

että Montenegron Nato-jäsenyydellä on 

tärkeä symbolinen ja strateginen merkitys 

maan euroatlanttisessa 

integraatioprosessissa; muistuttaa, että 

EU-jäsenyysneuvottelut ja Natoon 

liittymisen prosessi ovat toisistaan 

riippumattomia; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


