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21.11.2018 A8-0339/1 

Pozměňovací návrh  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vítá ratifikaci dohody o státní 

hranici mezi Černou Horou a Kosovem; 

vyzývá k rychlému uzavření dohod 

vedoucích k vyřešení přetrvávajících sporů 

o hranice s ostatními sousedními zeměmi; 

52. vítá ratifikaci dohody o hranici 

mezi Černou Horou a Kosovem; vyzývá 

k rychlému uzavření dohod vedoucích k 

vyřešení přetrvávajících sporů o hranice s 

ostatními sousedními zeměmi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Pozměňovací návrh  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. oceňuje, že Černá Hora jedná i 

další rok v souladu se všemi postoji a 

prohlášeními EU v rámci společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky 

(SZBP), a vítá její aktivní zapojení do misí 

společné bezpečnostní a obranné politiky 

(SBOP); oceňuje způsob, jakým byla 

provedena zahraniční politika Černé 

Hory; vyzývá Černou Horu, aby sladila své 

postoje se společnými postoji EU k 

integritě Římského statutu a s jejími 

hlavními zásadami týkajícími se 

dvoustranných dohod o imunitě; 

55. vyzývá Černou Horu, aby sladila 

své postoje se společnými postoji EU k 

integritě Římského statutu a s jejími 

hlavními zásadami týkajícími se 

dvoustranných dohod o imunitě; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Pozměňovací návrh  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. připomíná strategický význam 

přistoupení Černé Hory k NATO pro 

zajištění stability a míru na západním 

Balkáně; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


