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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-integrazzjoni Ewro-Atlantika hi 

prijorità ewlenija tal-politika barranija tal-

Montenegro; 

A. billi l-integrazzjoni mal-UE hi prijorità 

ewlenija tal-politika barranija tal-

Montenegro; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jikkonstata bi tħassib l-allegazzjonijiet 

ta' sforzi mir-Russja li tinfluwenza l-

iżviluppi fil-Montenegro, peress li din ix-

xejra ta' imġiba fir-reġjun tista' timplika 

destabilizzazzjoni akbar tal-Balkani tal-

Punent; jinsab imħasseb dwar l-inċidenti 

serji, li seħħew fis-16 ta' Ottubru 2016, 

inkluż l-allegazzjoni ta' kolp ta' stat, u 

jitlob lill-Viċi President tal-Kummissjoni 

Ewropea / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 

għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 

Sigurtà (Vp/RGħ), u lill-Kummissjoni biex 

isegwu mill-qrib l-investigazzjonijiet li 

għaddejjin bħalissa mill-awtoritajiet 

kompetenti; ifaħħar ir-rieda tas-Serbja li 

tikkoopera f'dawn l-investigazzjonijiet; iqis 

li hu importanti li s-servizzi rilevanti tal-

Istati Membri, jikkondividu bejniethom u 

flimkien mal-VP/RGħ u l-Kummissjoni, 

kull informazzjoni rigward dawn l-

inċidenti; 

5. Jinsab imħasseb dwar l-inċidenti serji, li 

seħħew fis-16 ta' Ottubru 2016, inkluż l-

allegazzjoni ta' kolp ta' stat, u jitlob lill-

Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea / 

Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-

Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 

(Vp/RGħ), u lill-Kummissjoni biex isegwu 

mill-qrib l-investigazzjonijiet li għaddejjin 

bħalissa mill-awtoritajiet kompetenti; 

ifaħħar ir-rieda tas-Serbja li tikkoopera 

f'dawn l-investigazzjonijiet; 

Or. en 
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15. Jilqa' l-istrateġija l-ġdida għall-ġlieda 

kontra l-estremiżmu vjolenti fl-2016-2018, 

li tikkumplimenta l-istrateġija nazzjonali 

għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-

terroriżmu, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament 

tat-terroriżmu; jikkonstata l-ħolqien ta' 

unità ta' intelligence ġdida li għandha l-

kompitu li tidentifika u timmonitorja 

membri potenzjali ta' gruppi ta' vjolenza 

estrema; iqis li hu essenzjali li l-persuni 

jiġu identifikati fl-istadji bikrija ta' 

radikalizzazzjoni sabiex dawn ma 

jitħallewx jiġu reklutati minn gruppi 

estremisti vjolenti, u biex dawn jiġu 

integrati mill-ġdid b'suċċess fis-soċjetà; 

iqis li hu importanti li l-miżuri meħuda 

f'dan ir-rigward jiżguraw ir-rispett tad-

drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 

fundamentali bi qbil mal-obbligi 

internazzjonali; jenfasizza l-importanza li 

tiżdied is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini 

fir-rigward tal-monitoraġġ tal-possibilità 

ta' theddid terroristiku; 

15. Jinnota l-istrateġija l-ġdida għall-

ġlieda kontra l-estremiżmu vjolenti fl-

2016-2018, li tikkumplimenta l-istrateġija 

nazzjonali għall-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra t-terroriżmu, il-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-

Montenegro jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet 

tal-applikanti għall-ażil u biex jiġi żgurat 

li minorenni mhux akkumpanjati u 

separati jiġu identifikati u mħarsa; 

jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-ħidma 

dwar kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni 

flimkien mal-pajjiżi kollha tal-Balkani 

tal-Punent, b'mod li tiżgura l-konformità 

man-normi u l-istandards Ewropej u 

internazzjonali; 

Or. en 
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36. Jilqa' l-parteċipazzjoni proattiva tal-

Montenegro u r-rwol kostruttiv kontinwu 

tiegħu fil-kooperazzjoni għal viċinat tajjeb, 

f'dik reġjonali u internazzjonali; iħeġġeġ 

aktar kooperazzjoni f'dan ir-rigward; 

ifaħħar bil-qawwa lill-Montenegro talli 

kompla jallinja bis-sħiħ il-politika 

barranija tiegħu mal-Politika Estera u ta' 

Sigurtà Komuni tal-UE, inkluża d-

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/1671, 

li tenniet il-miżuri restrittivi tal-UE kontra 

r-Russja; jilqa' l-parteċipazzjoni tal-

Montenegro fil-missjonijiet tal-PSDK 

mmexxija mill-UE; iħeġġeġ lill-

Montenegro, biex fi spirtu kostruttiv u ta' 

viċinat, ikompli jindirizza kwistjonijiet 

bilaterali pendenti mal-ġirien tiegħu, 

inklużi l-kwistjonijiet mhux riżolti dwar id-

demarkazzjoni tal-fruntiera mas-Serbja u 

mal-Kroazja, malajr kemm jista' jkun fil-

proċess ta' adeżjoni; itenni t-talba tiegħu 

lill-awtoritajiet biex jgħinu ħalli tinstab 

soluzzjoni għal kwistjonijiet ta' suċċessjoni 

marbuta mal-patrimonju ta' dik li kienet ir-

Repubblika Soċjalista Federali tal-

Jugoslavja (SFRY); jilqa' l-ftehim ta' 

demarkazzjoni tal-fruntieri mal-Bożnija-

Ħerzegovina, u r-ratifikazzjoni tal-ftehim 

ta' demarkazzjoni tal-fruntieri mal-Kosovo; 

jissottolinja l-bżonn li jitkomplew in-

negozjati dwar l-aġġustament tal-ftehimiet 

36. Jilqa' l-parteċipazzjoni proattiva tal-

Montenegro u r-rwol kostruttiv kontinwu 

tiegħu fil-kooperazzjoni għal viċinat tajjeb, 

f'dik reġjonali u internazzjonali; iħeġġeġ 

aktar kooperazzjoni f'dan ir-rigward; 

iħeġġeġ lill-Montenegro, biex fi spirtu 

kostruttiv u ta' viċinat, ikompli jindirizza 

kwistjonijiet bilaterali pendenti mal-ġirien 

tiegħu, inklużi l-kwistjonijiet mhux riżolti 

dwar id-demarkazzjoni tal-fruntiera mas-

Serbja u mal-Kroazja, malajr kemm jista' 

jkun fil-proċess ta' adeżjoni; itenni t-talba 

tiegħu lill-awtoritajiet biex jgħinu ħalli 

tinstab soluzzjoni għal kwistjonijiet ta' 

suċċessjoni marbuta mal-patrimonju ta' dik 

li kienet ir-Repubblika Soċjalista Federali 

tal-Jugoslavja (SFRY); jilqa' l-ftehim ta' 

demarkazzjoni tal-fruntieri mal-Bożnija-

Ħerzegovina, u r-ratifikazzjoni tal-ftehim 

ta' demarkazzjoni tal-fruntieri mal-Kosovo; 

jissottolinja l-bżonn li jitkomplew in-

negozjati dwar l-aġġustament tal-ftehimiet 

dwar il-qsim tal-fruntiera u dwar it-traffiku 

fil-fruntiera; ifaħħar il-kooperazzjoni mal-

pajjiżi ġirien skont il-Proċess tad-

Dikjarazzjoni ta' Sarajevo; iħeġġeġ lill-

Montenegro jikkonforma mal-

pożizzjonijiet komuni tal-UE dwar l-

integrità tal-Istatut ta' Ruma u mal-prinċipji 

gwida tal-UE relatati mal-ftehimiet ta' 

immunità bilaterali; 
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dwar il-qsim tal-fruntiera u dwar it-traffiku 

fil-fruntiera; ifaħħar il-kooperazzjoni mal-

pajjiżi ġirien skont il-Proċess tad-

Dikjarazzjoni ta' Sarajevo; iħeġġeġ lill-

Montenegro jikkonforma mal-

pożizzjonijiet komuni tal-UE dwar l-

integrità tal-Istatut ta' Ruma u mal-prinċipji 

gwida tal-UE relatati mal-ftehimiet ta' 

immunità bilaterali; 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

8.3.2017 A8-0050/9 

Emenda  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Ir-Rapport 2016 dwar il-Montenegro 

2016/2309(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40 
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40. Jilqa' l-fatt li l-Protokoll ta' Adeżjoni 

tal-Montenegro man-NATO, u li 

attwalment qiegħed jiġi ratifikat mill-

membri tan-NATO, kien iffirmat 

f'Mejju 2016, b'rikonoxximent tal-isforzi 

tal-Montenegro fl-implimentazzjoni tar-

riformi, u dan billi n-NATO hu fattur 

importanti li jiżgura l-istabilità u l-paċi 

fil-Balkani tal-Punent; iħeġġeġ lill-

membri tan-NATO fi ħdan l-UE 

jipprijoritizzaw il-proċess ta' ratifikazzjoni 

u jirrikonoxxu li s-sħubija fin-NATO tal-

Montenegro hi parti simbolika u 

strateġika importanti fil-proċess ta' 

integrazzjoni Ewro-Atlantika tal-pajjiż; 

ifakkar li n-negozjati dwar l-adeżjoni mal-

UE huma indipendenti mill-proċess ta' 

adeżjoni man-NATO; 

imħassar 

Or. en 

 

 


