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8.3.2017 A8-0050/5 

Pakeitimas 5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

2016/2309(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi euroatlantinė integracija – tai 

pagrindinis Juodkalnijos užsienio politikos 

prioritetas; 

A. kadangi ES integracija – tai pagrindinis 

Juodkalnijos užsienio politikos prioritetas; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Pakeitimas 6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

2016/2309(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. su susirūpinimu atkreipia dėmesį į 

įtariamus Rusijos bandymus daryti įtaką 

įvykiams Juodkalnijoje, nes toks elgesio 

modelis regione galėtų reikšti tolesnę 

Vakarų Balkanų destabilizaciją; yra 

susirūpinęs dėl rimtų 2016 m. spalio 16 d. 

įvykusių incidentų, įskaitant įtariamą 

valstybės perversmą, ir ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir 

saugumo politikai (pirmininko 

pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) ir 

Komisiją atidžiai stebėti kompetentingų 

institucijų vykdomus tyrimus; giria Serbiją 

už tai, kad ji nori bendradarbiauti atliekant 

šiuos tyrimus; mano, jog svarbu, kad 

atitinkamos valstybių narių tarnybos 

tarpusavyje ir su pirmininko pavaduotoja 

ir vyriausiąja įgaliotine bei Komisija 

keistųsi informacija, susijusia su šiais 

incidentais; 

5. yra susirūpinęs dėl rimtų 2016 m. spalio 

16 d. įvykusių incidentų, įskaitant įtariamą 

valstybės perversmą, ir ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir 

saugumo politikai ir Komisiją atidžiai 

stebėti kompetentingų institucijų 

vykdomus tyrimus; giria Serbiją už tai, kad 

ji nori bendradarbiauti atliekant šiuos 

tyrimus; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Pakeitimas 7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos 

2016/2309(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. palankiai vertina naująją strategiją 

siekiant kovoti su smurtiniu ekstremizmu 

2016–2018 m. laikotarpiu, kuri papildo 

nacionalinę strategiją, kuria siekiama 

užkirsti kelią terorizmui, pinigų plovimui ir 

terorizmo finansavimui ir su jais kovoti; 

atkreipia dėmesį į tai, kad įsteigtas naujas 

žvalgybos skyrius, kurio užduotis – 

nustatyti ir stebėti galimus smurtinių 

ekstremistinių grupuočių narius; mano, 

kad itin svarbu nustatyti asmenis 

ankstyvaisiais radikalizacijos etapais, 

siekiant užkirsti kelią tam, kad juos 

užverbuotų smurtinės ekstremistinės 

grupuotės ir vėl juos sėkmingai integruotų 

į visuomenę; mano, kad svarbu, jog 

imantis priemonių šiuo tikslu turėtų būti 

užtikrinama, kad pagal tarptautinius 

įsipareigojimus būtų laikomasi žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių; pabrėžia, kad 

svarbu didinti informuotumą siekiant 

stebėti galimas terorizmo grėsmes; 

15. atkreipia dėmesį į naująją strategiją 

siekiant kovoti su smurtiniu ekstremizmu 

2016–2018 m. laikotarpiu, kuri papildo 

nacionalinę strategiją, kuria siekiama 

užkirsti kelią terorizmui, pinigų plovimui ir 

terorizmo finansavimui ir su jais kovoti; 

ragina Juodkalniją visapusiškai užtikrinti 

prieglobsčio prašytojų teises ir užtikrinti, 

kad nelydimi ir atskirti nepilnamečiai 

būtų identifikuojami ir apsaugomi; ragina 

Komisiją ir toliau bendradarbiauti su 

visomis Vakarų Balkanų šalimis 

sprendžiant su migracija susijusius 

klausimus, siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi ES ir tarptautinių normų ir 

standartų; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Pakeitimas 8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos 

2016/2309(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. teigiamai vertina tai, kad Juodkalnija 

aktyviai ir nuolat konstruktyviai prisideda 

prie gero kaimyninio, regioninio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo; ragina tęsti 

bendradarbiavimą šioje srityje; labai giria 

Juodkalniją už tai, kad ji toliau 

visapusiškai derina savo užsienio politiką 

su ES bendra užsienio ir saugumo 

politika, taip pat ir su Tarybos sprendimu 

(BUSP) 2016/1671, kuriuo atnaujinamos 

ES ribojamosios priemonės, nukreiptos 

prieš Rusiją; palankiai vertina 

Juodkalnijos dalyvavimą ES 

vadovaujamose BSGP misijose; ragina ją 

ir toliau konstruktyvumo ir geros 

kaimynystės dvasia kuo greičiau stojimo 

procese spręsti neišspręstus dvišalius 

klausimus su savo kaimynėmis, įskaitant 

neišspręstus sienų demarkacijos klausimus 

su Serbija ir Kroatija; dar kartą ragina 

valdžios institucijas padėti išspręsti 

buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės 

Federacinės Respublikos (JSFR) palikimo 

paveldėjimo klausimus; palankiai vertina 

sienų demarkacijos susitarimą su Bosnija ir 

Hercegovina ir sienų demarkacijos 

susitarimo su Kosovu ratifikavimą; 

pabrėžia, kad reikia tęsti derybas dėl sienos 

kirtimo punktų koregavimo ir pasienio 

eismo susitarimų; giria bendradarbiavimą 

su kaimyninėmis šalimis pagal Sarajevo 

36. teigiamai vertina tai, kad Juodkalnija 

aktyviai ir nuolat konstruktyviai prisideda 

prie gero kaimyninio, regioninio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo; ragina tęsti 

bendradarbiavimą šioje srityje; ragina 

Juodkalniją ir toliau konstruktyvumo ir 

geros kaimynystės dvasia kuo greičiau 

stojimo procese spręsti neišspręstus 

dvišalius klausimus su savo kaimynėmis, 

įskaitant neišspręstus sienų demarkacijos 

klausimus su Serbija ir Kroatija; dar kartą 

ragina valdžios institucijas padėti išspręsti 

buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės 

Federacinės Respublikos (JSFR) palikimo 

paveldėjimo klausimus; palankiai vertina 

sienų demarkacijos susitarimą su Bosnija ir 

Hercegovina ir sienų demarkacijos 

susitarimo su Kosovu ratifikavimą; 

pabrėžia, kad reikia tęsti derybas dėl sienos 

kirtimo punktų koregavimo ir pasienio 

eismo susitarimų; giria bendradarbiavimą 

su kaimyninėmis šalimis pagal Sarajevo 

deklaracijos procesą; ragina Juodkalniją 

laikytis ES bendrųjų pozicijų dėl Romos 

statuto vientisumo ir susijusių ES 

pagrindinių principų dėl dvišalių 

susitarimų dėl imuniteto; 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

deklaracijos procesą; ragina Juodkalniją 

laikytis ES bendrųjų pozicijų dėl Romos 

statuto vientisumo ir susijusių ES 

pagrindinių principų dėl dvišalių 

susitarimų dėl imuniteto; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Pakeitimas 9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos 

2016/2309(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. teigiamai vertina tai, kad, pripažįstant 

Juodkalnijos pastangas įgyvendinti 

reformas, 2016 m. gegužės mėn. buvo 

pasirašytas Juodkalnijos stojimo į NATO 

protokolas ir kad Protokolą šiuo metu 

ratifikuoja NATO narės, kadangi NATO 

yra svarbus stabilumo ir taikos 

užtikrinimo Vakarų Balkanuose veiksnys; 

ragina NATO nares Europos Sąjungoje 

pirmenybę teikti ratifikavimo procesui ir 

pripažinti, kad Juodkalnijos narystė 

NATO yra svarbi simbolinė ir strateginė 

šalies euroatlantinės integracijos proceso 

dalis; primena, kad stojimo į ES derybos 

yra nesusijusios su stojimo į NATO 

procesu; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


