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Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 
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Sprawozdanie A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry 

(2018/2144(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. przyjmuje z zadowoleniem 

ratyfikację porozumienia między 

Czarnogórą a Kosowem w sprawie granicy 

państw; domaga się szybkiego osiągnięcia 

porozumień w celu rozstrzygnięcia 

nierozwiązanych sporów dotyczących 

granic z krajami sąsiednimi; 

52. przyjmuje z zadowoleniem 

ratyfikację porozumienia granicznego 

między Czarnogórą a Kosowem; domaga 

się szybkiego osiągnięcia porozumień w 

celu rozstrzygnięcia nierozwiązanych 

sporów dotyczących granic z krajami 

sąsiednimi; 

Or. en 
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Charles Tannock 
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Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża uznanie dla Czarnogóry za 

to, że przez kolejny rok w pełni stosowała 

się do wszystkich stanowisk i deklaracji 

UE przedstawianych w kontekście 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa (WPZiB), oraz z 

zadowoleniem przyjmuje aktywne 

uczestnictwo Czarnogóry w misjach w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony (WPBiO); docenia sposób 

prowadzenia polityki zagranicznej przez 

Czarnogórę; wzywa Czarnogórę do 

dostosowania się do wspólnego stanowiska 

UE w sprawie integralności Rzymskiego 

Statutu Międzynarodowego Trybunału 

Karnego oraz do wytycznych UE 

dotyczących umów o niedostarczaniu osób; 

55. wzywa Czarnogórę do 

dostosowania się do wspólnego stanowiska 

UE w sprawie integralności Rzymskiego 

Statutu Międzynarodowego Trybunału 

Karnego oraz do wytycznych UE 

dotyczących umów o niedostarczaniu osób; 

Or. en 
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Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry 

(2018/2144(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. przypomina o strategicznym 

znaczeniu, jakie ma przystąpienie 

Czarnogóry do NATO dla zapewniania 

stabilności i pokoju w regionie Bałkanów 

Zachodnich; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


