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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0050/5 

Módosítás  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel az euroatlanti integráció 

Montenegró kulcsfontosságú külpolitikai 

prioritása; 

A. mivel az uniós integráció Montenegró 

kulcsfontosságú külpolitikai prioritása; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Módosítás  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. aggodalommal állapítja meg, hogy 

Oroszország állítólag befolyást kíván 

gyakorolni a montenegrói helyzet 

alakulására, mivel ez a magatartás a 

régióban a Nyugat-Balkán további 

destabilizálódását idézheti elő; aggodalmát 

fejezi ki a 2016. október 16-án 

bekövetkezett súlyos incidensek – többek 

között az állítólagos államcsíny – miatt, és 

felszólítja az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét/a 

Bizottság alelnökét és a Bizottságot, hogy 

kísérje szoros figyelemmel az illetékes 

hatóságok folyamatban lévő vizsgálatait; 

elismerését fejezi ki, amiért Szerbia 

hajlandó együttműködni ezekben a 

vizsgálatokban; fontosnak tartja, hogy a 

tagállamok megfelelő szervei megosszák 

az ezen incidensekkel kapcsolatos 

információkat egymás között, valamint a 

főképviselővel/alelnökkel és a 

Bizottsággal; 

5. aggodalmát fejezi ki a 2016. október 16-

án bekövetkezett súlyos incidensek – 

többek között az állítólagos államcsíny – 

miatt, és felszólítja az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét/a 

Bizottság alelnökét és a Bizottságot, hogy 

kísérje szoros figyelemmel az illetékes 

hatóságok folyamatban lévő vizsgálatait; 

elismerését fejezi ki, amiért Szerbia 

hajlandó együttműködni ezekben a 

vizsgálatokban; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2017 A8-0050/7 

Módosítás  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. üdvözli az erőszakos szélsőségesség 

elleni küzdelemre irányuló új stratégiát 

(2016–2018), amely kiegészíti a 

terrorizmus, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzésére és 

felszámolására irányuló nemzeti stratégiát; 

tudomásul veszi egy új hírszerző egység 

létrehozását, amelynek feladata az 

erőszakos szélsőséges csoportok 

potenciális tagjainak azonosítása és 

ellenőrzése; alapvetőnek tartja, hogy már 

a radikalizálódás korai szakaszában 

azonosítsák radikalizálódó személyeket 

annak megelőzése céljából, hogy 

erőszakos szélsőséges csoportok toborozni 

tudják őket, és hogy sikeresen 

visszavezessék őket a társadalomba; 

fontosnak tartja, hogy minden ez irányú 

intézkedésnek a nemzetközi normákkal és 

jogi kötelezettségekkel összhangban 

biztosítania kell az emberi jogok és az 

alapvető szabadságok tiszteletben tartását; 

kiemeli a tudatosság növelésének 

fontosságát a lehetséges 

terrorfenyegetések figyelemmel kísérése 

érdekében; 

15. tudomásul veszi az erőszakos 

szélsőségesség elleni küzdelemre irányuló 

új stratégiát (2016–2018), amely kiegészíti 

a terrorizmus, a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozásának 

megelőzésére és felszámolására irányuló 

nemzeti stratégiát; felhívja Montenegrót, 

hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a 

menedékkérők jogait, és biztosítsa a kísérő 

nélküli és a szüleiktől elválasztott 

kiskorúak azonosítását és védelmét; 

felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a 

migráció terén a nyugat-balkáni 

országokkal megkezdett munkát, hogy 

biztosítsa az európai és nemzetközi 

normák követését; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2017 A8-0050/8 

Módosítás  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. üdvözli Montenegró proaktív és 

folyamatos közreműködését és konstruktív 

szerepét a jószomszédi, valamint a 

regionális és nemzetközi 

együttműködésben; ösztönzi e tekintetben 

a további együttműködést; határozott 

elismerését fejezi ki Montenegrónak 

amiatt, hogy külpolitikáját továbbra is 

teljes mértékben az EU közös kül- és 

biztonságpolitikájához (KKBP) igazítja, 

ideértve a 2016/1671 tanácsi határozatot 

is, amely újból megerősítette az EU 

Oroszországgal szembeni korlátozó 

intézkedéseit; üdvözli Montenegró 

részvételét a KBVP keretében indított, az 

EU által vezetett küldöttségekben; sürgeti, 

hogy Montenegró továbbra is konstruktív 

módon és a jószomszédi kapcsolatok 

szellemében, a csatlakozási folyamat lehető 

legkorábbi szakaszában kezelje a még 

megoldatlan kétoldalú kérdéseket 

szomszédaival, többek között a Szerbiával 

és Horvátországgal fennálló megoldatlan 

határkijelölési kérdéseket; ismételten 

felhívja a hatóságokat, hogy segítsenek 

megoldani a volt Jugoszláv Szövetségi 

Szocialista Köztársaság (JSzSzK) 

jogutódlásával kapcsolatos ügyeket; 

üdvözli a Bosznia-Hercegovinával kötött 

határkijelölési megállapodást és a 

Koszovóval kötött határkijelölési 

36. üdvözli Montenegró proaktív és 

folyamatos közreműködését és konstruktív 

szerepét a jószomszédi, valamint a 

regionális és nemzetközi 

együttműködésben; ösztönzi e tekintetben 

a további együttműködést; sürgeti 

Montenegrót, hogy továbbra is konstruktív 

módon és a jószomszédi kapcsolatok 

szellemében, a csatlakozási folyamat lehető 

legkorábbi szakaszában kezelje a még 

megoldatlan kétoldalú kérdéseket 

szomszédaival, többek között a Szerbiával 

és Horvátországgal fennálló megoldatlan 

határkijelölési kérdéseket; ismételten 

felhívja a hatóságokat, hogy segítsenek 

megoldani a volt Jugoszláv Szövetségi 

Szocialista Köztársaság (JSzSzK) 

jogutódlásával kapcsolatos ügyeket; 

üdvözli a Bosznia-Hercegovinával kötött 

határkijelölési megállapodást és a 

Koszovóval kötött határkijelölési 

megállapodás ratifikációját; kiemeli a 

határátlépés változtatásával kapcsolatos 

tárgyalások és a határforgalmi 

megállapodások folytatásának fontosságát; 

elismeri a szomszédos országokkal a 

szarajevói nyilatkozat alapján kialakult 

folyamat keretében folytatott 

együttműködést; sürgeti Montenegrót, 

hogy tartsa be a Római Statútum 

integritásáról szóló közös uniós álláspontot 
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megállapodás ratifikációját; kiemeli a 

határátlépés változtatásával kapcsolatos 

tárgyalások és a határforgalmi 

megállapodások folytatásának fontosságát; 

elismeri a szomszédos országokkal a 

szarajevói nyilatkozat alapján kialakult 

folyamat keretében folytatott 

együttműködést; sürgeti Montenegrót, 

hogy tartsa be a Római Statútum 

integritásáról szóló közös uniós álláspontot 

és a kiadatás tiltását érintő kétoldalú 

megállapodásokról szóló, kapcsolódó uniós 

vezérelveket; 

és a kiadatás tiltását érintő kétoldalú 

megállapodásokról szóló, kapcsolódó uniós 

vezérelveket; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Módosítás  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. üdvözli, hogy Montenegró NATO 

csatlakozási jegyzőkönyvét 2016 

májusában a reformok végrehajtására 

irányuló montenegrói erőfeszítések 

elismeréseként aláírták és a NATO-tagok 

általi ratifikálása folyamatban van, mivel 

a NATO fontos tényezőnek számít a 

nyugat-balkáni stabilitás és béke 

biztosítása szempontjából; ösztönzi a az 

uniós NATO-tagokat, hogy kezeljék 

prioritásként a ratifikációs folyamatot, és 

ismerjék el, hogy a NATO-tagság 

Montenegró számára az ország 

euroatlanti integrációjának fontos, 

jelképes és stratégiai részét képezi; 

emlékeztet arra, hogy az uniós 

csatlakozási tárgyalások függetlenek a 

NATO-csatlakozási folyamattól; 

törölve 

Or. en 

 

 


