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BG Единство в многообразието BG 

21.11.2018 A8-0339/1 

Изменение  1 

Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0339/2018 

Чарлз Танък 

Доклад от 2018 г. относно Черна гора 

(2018/2144(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. приветства ратифицирането на 

споразумението за определяне на 

границата между Черна гора и Косово; 

призовава за бързо сключване на 

споразумения за разрешаване на 

неуредените гранични спорове с други 

съседски държави; 

(Не се отнася до българския текст.)  

Or. en 
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Изменение  2 

Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0339/2018 

Чарлз Танък 

Доклад от 2018 г. относно Черна гора 

(2018/2144(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. поздравява Черна гора за 

поредната година на пълно 

привеждане в съответствие с всички 

позиции и декларации на ЕС, 

направени в контекста на общата 

външна политика и политика на 

сигурност, и приветства активното 

ѝ участие в мисии по линия на 

общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО); оценява начина, по 

който се провежда външната 

политика на Черна гора; призовава 

Черна гора да се присъедини към 

общата позиция на ЕС относно 

интегритета на Римския статут на 

Международния наказателен съд и към 

ръководните му принципи относно 

двустранните споразумения за 

имунитет; 

55. призовава Черна гора да се 

присъедини към общата позиция на ЕС 

относно интегритета на Римския статут 

на Международния наказателен съд и 

към ръководните му принципи относно 

двустранните споразумения за 

имунитет; 

Or. en 
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Изменение  3 

Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0339/2018 

Чарлз Танък 

Доклад от 2018 г. относно Черна гора 

(2018/2144(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

57. припомня стратегическото 

значение на присъединяването на 

Черна гора към НАТО за 

гарантирането на стабилността и 

мира в Западните Балкани; 

заличава се 

Or. en 

 

 


