
AM\605637PT.doc PE 369.615v01-00

PT PT

8.3.2006 A6-0025/10

ALTERAÇÃO 10
apresentada por Jelko Kacin, em nome do Grupo ALDE

Relatório A6-0025/2006
Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

Nº 54

54. Respeita a vontade das autoridades montenegrinas de submeter a referendo a questão 
da independência, totalmente conforme às disposições constitucionais da Sérvia e 
Montenegro e reconhece que o Montenegro esperou três anos para realizar um tal 
referendo; exorta as autoridades montenegrinas a velarem por que a campanha seja 
conforme às normas reconhecidas a nível internacional e estipuladas pela Comissão 
de Veneza; exorta as autoridades sérvias a não interferirem na campanha e insta as 
autoridades, quer em Belgrado, quer em Podgorica, a velarem por que as suas 
estações televisivas e órgãos de comunicação social sejam objectivos e neutrais ao 
longo de todo o processo de referendo;
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ALTERAÇÃO 11
apresentada por Jelko Kacin, em nome do Grupo ALDE

Relatório A6-0025/2006
Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

Nº 54 bis (novo)

54 bis. Exorta as instituições europeias competentes a prestarem o apoio necessário para 
ajudarem as autoridades eleitorais montenegrinas a garantirem a realização de um 
referendo pacífico e legítimo e a prepararem-se para qualquer dos dois resultados, 
ou seja, a independência caso exista a necessária votação por maioria ou, caso 
contrário, o reforço da união de Estados, por forma a criar um Estado plenamente 
operacional e sustentável; independentemente do resultado final, exorta as 
autoridades das duas repúblicas a cooperarem estreita e construtivamente no 
contexto das negociações relativas a um Acordo de Estabilização e de Associação e 
a adoptarem as medidas requeridas para lograr uma plena integração económica 
dos respectivos mercados;
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ALTERAÇÃO 12
apresentada por Jelko Kacin, em nome do Grupo ALDE

Relatório A6-0025/2006
Elmar Brok
Documento de estratégia relativo ao processo de alargamento (2005)

Proposta de resolução

Nº 55

55. Regista (supressão) os progressos significativos realizados pelas autoridades de 
Belgrado em relação ao TPIJ no último ano; exorta, todavia, a Sérvia a integrar o 
suspeito da prática de crimes de guerra Ratko Mladic, por forma a evitar a 
suspensão das negociações relativas ao AEA, na medida em que tal teria graves 
repercussões não só para a Sérvia mas para a União Federal da Sérvia e 
Montenegro e para a região, em geral; recorda a Belgrado que é vital assegurar que a 
política do Governo em relação ao TPIJ conte com o pleno apoio, a todos os níveis, da 
administração, da polícia, do sistema judiciário e do exército;

Or. en


