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8.3.2017 A8-0050/5 

Amendement  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Euro-Atlantische 

integratie de topprioriteit van het 

Montenegrijns buitenlands beleid vormt; 

A. overwegende dat de EU-integratie de 

topprioriteit van het Montenegrijns 

buitenlands beleid vormt; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Amendement  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. is verontrust over de vermeende 

Russische pogingen om de 

ontwikkelingen in Montenegro te 

beïnvloeden, aangezien dit 

gedragspatroon in de regio tot een verdere 

destabilisering van de Westelijke Balkan 

zou kunnen leiden;  is bezorgd over de 

ernstige voorvallen, met inbegrip van een 

vermeende staatsgreep, die plaatsvonden 

op 16 oktober 2016, en doet een beroep op 

de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 

(vv/hv) en op de Commissie om het 

lopende onderzoek door de bevoegde 

autoriteiten nauwlettend te volgen;  looft 

de bereidwilligheid van Servië om mee te 

werken aan deze onderzoeken; acht het 

belangrijk dat de betrokken diensten van 

de lidstaten informatie over deze 

voorvallen met elkaar en met de vv/hv en 

de Commissie delen; 

5. is bezorgd over de ernstige voorvallen, 

met inbegrip van een vermeende 

staatsgreep, die plaatsvonden op 16 

oktober 2016, en doet een beroep op de 

vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 

(vv/hv) en op de Commissie om het 

lopende onderzoek door de bevoegde 

autoriteiten nauwlettend te volgen; looft de 

bereidwilligheid van Servië om mee te 

werken aan deze onderzoeken; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Amendement  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is ingenomen met de nieuwe strategie 

ter bestrijding van extremistische 

gewelddaden 2016-2018, die een 

aanvulling vormt op de nationale strategie 

ter voorkoming en bestrijding van 

terrorisme, witwassen van geld en 

terrorismefinanciering; neemt kennis van 

het opzetten van een nieuwe 

inlichtingeneenheid die tot taak heeft 

potentiële leden van gewelddadige 

extremistische groeperingen op te sporen 

en in het oog te houden; acht het van 

fundamenteel belang mensen in de 

beginfase van radicalisering op te sporen 

om te verhinderen dat zij door 

gewelddadige extremistische groeperingen 

worden gerekruteerd en om hen met 

succes terug te plaatsen in de 

maatschappij;  acht het belangrijk dat bij 

de maatregelen die met het oog hierop 

worden genomen, de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden worden 

geëerbiedigd overeenkomstig de 

internationale verplichtingen; wijst op het 

belang van bewustmaking om mogelijke 

terroristische dreigingen in het oog te 

houden; 

15. neemt kennis van de nieuwe strategie 

ter bestrijding van extremistische 

gewelddaden 2016-2018, die een 

aanvulling vormt op de nationale strategie 

ter voorkoming en bestrijding van 

terrorisme, witwassen van geld en 

terrorismefinanciering; doet een beroep op 

Montenegro om de rechten van 

asielzoekers ten volle te respecteren en 

ervoor te zorgen dat onbegeleide en van 

hun familie gescheiden minderjarigen 

worden opgespoord en beschermd; 

verzoekt de Commissie op het gebied van 

migratie te blijven samenwerken met alle 

landen van de Westelijke Balkan om 

ervoor te zorgen dat Europese en 

internationale normen worden nageleefd; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Amendement  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

36. is ingenomen met de proactieve 

participatie en de aanhoudende 

constructieve rol van Montenegro in de 

regionale en internationale samenwerking 

in goed nabuurschap;  spoort in dit verband 

aan tot verdere samenwerking;  prijst 

Montenegro ten zeerste, omdat het land 

zijn buitenlands beleid volledig blijft 

afstemmen op het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de 

EU, waaronder Besluit (GBVB) 

2016/1671 van de Raad tot verlenging van 

de beperkende EU maatregelen tegen 

Rusland; is verheugd over de deelname 

van Montenegro aan de GVDB-missies 

van de EU; moedigt Montenegro aan, op 

een constructieve wijze en in een geest van 

goed nabuurschap, hangende bilaterale 

kwesties met zijn buurlanden te blijven 

aanpakken, met inbegrip van de 

onopgeloste kwesties van de 

grensafbakening met Servië en Kroatië, zo 

spoedig mogelijk in het toetredingsproces; 

herhaalt zijn verzoek aan de autoriteiten 

om bij te dragen tot de oplossing van de 

statenopvolgingskwesties met betrekking 

tot de erfenis van de voormalige 

Socialistische Federale Republiek 

Joegoslavië; is ingenomen met de 

overeenkomst over de grensafbakening met 

Bosnië en Herzegovina en de ratificatie 

36. is ingenomen met de proactieve 

participatie en de aanhoudende 

constructieve rol van Montenegro in de 

regionale en internationale samenwerking 

in goed nabuurschap; spoort in dit verband 

aan tot verdere samenwerking; moedigt 

Montenegro aan, op een constructieve 

wijze en in een geest van goed 

nabuurschap, hangende bilaterale kwesties 

met zijn buurlanden te blijven aanpakken, 

met inbegrip van de onopgeloste kwesties 

van de grensafbakening met Servië en 

Kroatië, zo spoedig mogelijk in het 

toetredingsproces; herhaalt zijn verzoek 

aan de autoriteiten om bij te dragen tot de 

oplossing van de statenopvolgingskwesties 

met betrekking tot de erfenis van de 

voormalige Socialistische Federale 

Republiek Joegoslavië; is ingenomen met 

de overeenkomst over de grensafbakening 

met Bosnië en Herzegovina en de 

ratificatie van de overeenkomst over de 

grensafbakening met Kosovo; onderstreept 

dat de onderhandelingen over de 

aanpassing van de overeenkomsten inzake 

grensoverschrijding en grensverkeer 

moeten worden voortgezet; looft de 

samenwerking met buurlanden in het kader 

van het proces van de verklaring van 

Sarajevo; dringt bij Montenegro aan op 

overeenstemming met de 
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van de overeenkomst over de 

grensafbakening met Kosovo; onderstreept 

dat de onderhandelingen over de 

aanpassing van de overeenkomsten inzake 

grensoverschrijding en grensverkeer 

moeten worden voortgezet; looft de 

samenwerking met buurlanden in het kader 

van het proces van de verklaring van 

Sarajevo; dringt bij Montenegro aan op 

overeenstemming met de 

gemeenschappelijke standpunten van de 

EU over de integriteit van het Statuut van 

Rome en aanverwante EU-grondbeginselen 

over bilaterale 

onschendbaarheidsovereenkomsten; 

gemeenschappelijke standpunten van de 

EU over de integriteit van het Statuut van 

Rome en aanverwante EU-grondbeginselen 

over bilaterale 

onschendbaarheidsovereenkomsten; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Amendement  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is ingenomen met het feit dat het 

NAVO-toetredingsprotocol van 

Montenegro in mei 2016 is ondertekend, 

als een erkenning van de 

hervormingsinspanningen van 

Montenegro, en dat het protocol 

momenteel door de NAVO-leden wordt 

geratificeerd, aangezien de NAVO een 

belangrijke factor vormt voor stabiliteit en 

vrede in de landen van de Westelijke 

Balkan; moedigt de NAVO-leden in de 

EU aan voorrang te verlenen aan het 

ratificatieproces en te erkennen dat het 

NAVO-lidmaatschap voor Montenegro 

een belangrijk symbolisch en strategisch 

onderdeel is van zijn Euro-Atlantisch 

integratieproces;  wijst er nogmaals op dat 

de EU-toetredingsonderhandelingen 

losstaan van het NAVO-

toetredingsproces; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


