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21.11.2018 A8-0339/1 

Amendamentul  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Raportul pe 2018 privind Muntenegru 

(2018/2144(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. salută ratificarea Acordului privind 

frontierele de stat între Muntenegru și 

Kosovo; solicită încheierea rapidă de 

acorduri pentru soluționarea diferendelor 

frontaliere restante cu alte țări învecinate; 

52. salută ratificarea acordului privind 

frontierele între Muntenegru și Kosovo; 

solicită încheierea rapidă de acorduri 

pentru soluționarea diferendelor frontaliere 

restante cu alte țări învecinate; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Amendamentul  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Raportul pe 2018 privind Muntenegru 

(2018/2144(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. felicită Muntenegru pentru a-și fi 

asumat pe deplin, și în anul scurs, toate 

pozițiile și declarațiile adoptate de UE în 

contextul politicii externe și de securitate 

comune (PESC) și salută participarea sa 

activă la misiunile de Politică de 

securitate și apărare comună (PSAC); 

apreciază modul în care a fost condusă 

politica externă a Muntenegrului; invită 

Muntenegru să se alinieze la poziția 

comună a UE privind integritatea Statutului 

de la Roma al Curții Penale Internaționale 

și la principiile directoare ale UE cu privire 

la acordurile bilaterale de imunitate; 

55. invită Muntenegru să se alinieze la 

poziția comună a UE privind integritatea 

Statutului de la Roma al Curții Penale 

Internaționale și la principiile directoare ale 

UE cu privire la acordurile bilaterale de 

imunitate; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Amendamentul  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Raportul pe 2018 privind Muntenegru 

(2018/2144(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. reamintește importanța strategică 

a aderării Muntenegrului la NATO 

pentru asigurarea stabilității și a păcii în 

Balcanii de Vest; 

eliminat 

Or. en 

 

 


