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8.3.2017 A8-0050/5 

Predlog spremembe  5 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je evro-atlantsko povezovanje 

osrednja prednostna naloga Črne gore na 

področju zunanje politike; 

A. ker je približevanje EU osrednja 

prednostna naloga Črne gore na področju 

zunanje politike; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Predlog spremembe  6 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

poskušala Rusija domnevno vplivati na 

razvoj dogodkov v Črni gori, saj bi utegnil 

tak vedenjski vzorec v regiji pomeniti 

nadaljnjo destabilizacijo Zahodnega 

Balkana; je zaskrbljen zaradi resnih 

incidentov, vključno z domnevnim 

državnim udarom, do katerih je prišlo 16. 

oktobra 2016, in poziva podpredsednico 

Evropske komisije/visoko predstavnico 

Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko ter Komisijo, naj natančno 

spremljata preiskave, ki jih izvajajo 

pristojni organi; želi pohvaliti 

pripravljenost Srbije za sodelovanje pri teh 

preiskavah; meni, da je pomembno, da si 

pristojne službe držav članic med seboj ter 

s podpredsednico/visoko predstavnico in 

Komisijo izmenjujejo informacije o teh 

incidentih; 

5. je zaskrbljen zaradi resnih incidentov, 

vključno z domnevnim državnim udarom, 

do katerih je prišlo 16. oktobra 2016, in 

poziva podpredsednico Evropske 

komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko ter 

Komisijo, naj natančno spremljata 

preiskave, ki jih izvajajo pristojni organi; 

želi pohvaliti pripravljenost Srbije za 

sodelovanje pri teh preiskavah; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Predlog spremembe  7 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. pozdravlja novo strategijo za boj proti 

nasilnemu ekstremizmu v obdobju 2016–

2018, ki dopolnjuje nacionalno strategijo 

za preprečevanje terorizma, pranja denarja 

in financiranja terorizma ter za boj proti 

tem dejavnostim; je seznanjen z 

ustanovitvijo nove obveščevalne skupine, 

katere naloga je odkrivanje in spremljanje 

morebitnih pripadnikov nasilnih 

ekstremističnih skupin; meni, da je 

izjemno pomembno že v zgodnji fazi 

radikalizacije odkriti ustrezne osebe, s 

čimer je mogoče preprečiti, da bi jih 

nasilne ekstremistične skupine zvabile v 

svoje vrste, in jih uspešno ponovno 

vključiti v družbo; meni, da je prav tako 

pomembno, da ukrepi v zvezi s tem 

zagotovijo spoštovanje človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin v skladu z 

mednarodnimi obveznostmi; opozarja na 

pomen ozaveščanja za spremljanje 

morebitnih terorističnih groženj; 

15. je seznanjen z novo strategijo za boj 

proti nasilnemu ekstremizmu v obdobju 

2016–2018, ki dopolnjuje nacionalno 

strategijo za preprečevanje terorizma, 

pranja denarja in financiranja terorizma ter 

za boj proti tem dejavnostim; poziva Črno 

goro, naj v celoti spoštuje pravice 

prosilcev za azil ter zagotovi identifikacijo 

in zaščito mladoletnikov, ki nimajo 

spremstva ali so bili ločeni od družine; 

poziva Komisijo, naj se še naprej ukvarja 

z migracijami, ki zadevajo vse države 

zahodnega Balkana, da bi zagotovili, da 

se spoštujejo evropske in mednarodne 

norme in standardi; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/8 

Predlog spremembe  8 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. pozdravlja proaktivno udeležbo Črne 

gore in njeno stalno konstruktivno vlogo na 

področju dobrih sosedskih odnosov ter 

regionalnega in mednarodnega 

sodelovanja; poziva k še tesnejšemu 

sodelovanju na tem področju; izreka 

odločno pohvalo Črni gori, da še naprej v 

celoti usklajuje svojo zunanjo politiko s 

skupno zunanjo in varnostno politiko EU, 

tudi s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/1671, 

ki podaljšuje omejevalne ukrepe EU zoper 

Rusijo; pozdravlja sodelovanje Črne gore 

pri misijah SVOP pod vodstvom EU; jo 
spodbuja, naj še naprej čim bolj zgodaj v 

pristopnem procesu ter v konstruktivnem in 

sosedskem duhu obravnava nerešena 

dvostranska vprašanja s sosedami, vključno 

s še vedno odprtim vprašanjem določitve 

meje s Srbijo in Hrvaško; ponovno poziva 

oblasti, naj si prizadevajo za reševanje 

vprašanj, ki zadevajo nasledstvo nekdanje 

Socialistične federativne republike 

Jugoslavije (SFRJ); pozdravlja sporazum o 

določitvi meje, sklenjen z Bosno in 

Hercegovino, ter ratifikacijo sporazuma o 

določitvi meje s Kosovom; poudarja, da je 

treba nadaljevati pogajanja o prilagoditvi 

sporazumov o prečkanju meja in 

obmejnem prometu; želi pohvaliti 

sodelovanje s sosednjimi državami v 

okviru procesa sprejemanja sarajevske 

36. pozdravlja proaktivno udeležbo Črne 

gore in njeno stalno konstruktivno vlogo na 

področju dobrih sosedskih odnosov ter 

regionalnega in mednarodnega 

sodelovanja; poziva k še tesnejšemu 

sodelovanju na tem področju; spodbuja 

Črno goro, naj še naprej čim bolj zgodaj v 

pristopnem procesu ter v konstruktivnem in 

sosedskem duhu obravnava nerešena 

dvostranska vprašanja s sosedami, vključno 

s še vedno odprtim vprašanjem določitve 

meje s Srbijo in Hrvaško; ponovno poziva 

oblasti, naj si prizadevajo za reševanje 

vprašanj, ki zadevajo nasledstvo nekdanje 

Socialistične federativne republike 

Jugoslavije (SFRJ); pozdravlja sporazum o 

določitvi meje, sklenjen z Bosno in 

Hercegovino, ter ratifikacijo sporazuma o 

določitvi meje s Kosovom; poudarja, da je 

treba nadaljevati pogajanja o prilagoditvi 

sporazumov o prečkanju meja in 

obmejnem prometu; želi pohvaliti 

sodelovanje s sosednjimi državami v 

okviru procesa sprejemanja sarajevske 

deklaracije; poziva Črno goro, naj se 

uskladi s skupnimi stališči EU o celovitosti 

Rimskega statuta in ustreznimi vodilnimi 

načeli EU v zvezi z dvostranskimi 

sporazumi o imuniteti; 
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deklaracije; poziva Črno goro, naj se 

uskladi s skupnimi stališči EU o celovitosti 

Rimskega statuta in ustreznimi vodilnimi 

načeli EU v zvezi z dvostranskimi 

sporazumi o imuniteti; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Predlog spremembe  9 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. pozdravlja dejstvo, da je bil maja 2016 

kot znak priznavanja prizadevanj Črne 

gore za izvajanje reform podpisan 

protokol za pristop Črne gore k zvezi 

NATO, ki ga članice zveze NATO 

trenutno ratificirajo, saj je NATO 

pomemben dejavnik za stabilnost in mir 

na Zahodnem Balkanu; poziva države 

članice EU, ki so članice zveze NATO, naj 

namenijo prednost postopku ratifikacije 

in naj priznajo, da je članstvo v tej zvezi za 

Črno goro pomemben simbolični in 

strateški del procesa evro-atlantskega 

povezovanja; opominja, da potekajo 

pogajanja o pristopu k EU neodvisno od 

pristopnih pogajanj z Natom; 

črtano 

Or. en 

 

 


