
 

AM\1169796SL.docx  PE631.536v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

21.11.2018 A8-0339/1 

Predlog spremembe  1 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2018 

(2018/2144(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. pozdravlja dejstvo, da sta Črna gora 

in Kosovo ratificirala sporazum o državni 

meji; poziva k hitri sklenitvi sporazumov 

za reševanje nerešenih mejnih sporov z 

drugimi sosednjimi državami; 

52. pozdravlja dejstvo, da sta Črna gora 

in Kosovo ratificirala sporazum o meji; 

poziva k hitri sklenitvi sporazumov za 

reševanje nerešenih mejnih sporov z 

drugimi sosednjimi državami; 

Or. en 
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Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2018 

(2018/2144(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. izreka pohvalo Črni gori, da si je 

ponovno prizadevala biti usklajena z 

vsemi stališči in izjavami EU, danimi v 

okviru skupne zunanje in varnostne 

politike (SZVP), ter pozdravlja njeno 

dejavno sodelovanje v misijah v okviru 

skupne varnostne in obrambne politike 

(SVOP); ceni, kako vodi svojo zunanjo 

politiko; poziva jo, naj bo usklajena s 

skupnim stališčem EU glede celovitosti 

Rimskega statuta Mednarodnega 

kazenskega sodišča in z njenimi glavnimi 

načeli o dvostranskih sporazumih o 

imuniteti; 

55. poziva jo, naj bo usklajena s 

skupnim stališčem EU glede celovitosti 

Rimskega statuta Mednarodnega 

kazenskega sodišča in z njenimi glavnimi 

načeli o dvostranskih sporazumih o 

imuniteti; 

Or. en 
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Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2018 

(2018/2144(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. ponovno opozarja, da je pristop 

Črne gore k zvezi NATO strateško 

pomemben za zagotovitev stabilnosti in 

miru na Zahodnem Balkanu; 

črtano 

Or. en 

 

 


