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21.11.2018 A8-0339/1 

Amendement  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Verslag 2018 over Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. verneemt met instemming dat de 

overeenkomst inzake grensafbakening 

tussen Montenegro en Kosovo is 

geratificeerd; dringt aan op de snelle 

sluiting van overeenkomsten om 

onopgeloste grensgeschillen met andere 

buurlanden op te lossen; 

52. (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie)  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Amendement  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Verslag 2018 over Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. prijst het feit dat Montenegro zich 

ook het afgelopen jaar volledig is blijven 

richten naar de EU-standpunten en 

verklaringen in het kader van het 

gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) en verwelkomt 

de actieve participatie van het land in 

missies in het kader van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en 

defensiebeleid (GVDB); waardeert de 

wijze waarop Montenegro zijn 

buitenlands beleid voert; verzoekt 

Montenegro zich aan te passen aan het 

gemeenschappelijk standpunt van de EU 

over de integriteit van het Statuut van 

Rome inzake het Internationaal Strafhof en 

aan de leidende beginselen inzake 

bilaterale immuniteitsovereenkomsten; 

55. verzoekt Montenegro zich aan te 

passen aan het gemeenschappelijk 

standpunt van de EU over de integriteit van 

het Statuut van Rome inzake het 

Internationaal Strafhof en aan de leidende 

beginselen inzake bilaterale 

immuniteitsovereenkomsten; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Amendement  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Verslag 2018 over Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. herinnert aan het strategisch 

belang van de toetreding van Montenegro 

tot de NAVO voor het waarborgen van 

stabiliteit en vrede in de Westelijke 

Balkan; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


