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21.11.2018 A8-0339/1 

Τροπολογία  1 

Charles Tannock, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο 

(2018/2144(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. εκφράζει ικανοποίηση για την 

κύρωση της συμφωνίας σχετικά με τα 

κρατικά σύνορα μεταξύ Μαυροβουνίου 

και Κοσσυφοπεδίου· ζητεί την ταχεία 

σύναψη συμφωνιών για την επίλυση 

εκκρεμών συνοριακών διαφορών με άλλες 

γειτονικές χώρες· 

52. εκφράζει ικανοποίηση για την 

κύρωση της συμφωνίας σχετικά με τα 

σύνορα μεταξύ Μαυροβουνίου και 

Κοσσυφοπεδίου· ζητεί την ταχεία σύναψη 

συμφωνιών για την επίλυση εκκρεμών 

συνοριακών διαφορών με άλλες γειτονικές 

χώρες· 

Or. en 
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Charles Tannock, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο 

(2018/2144(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. συγχαίρει το Μαυροβούνιο για ένα 

ακόμη έτος πλήρους ευθυγράμμισης με 

όλες τις θέσεις και δηλώσεις της ΕΕ στο 

πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ) και επικροτεί την ενεργή 

συμμετοχή τους σε αποστολές της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ)· εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο 

έχει υλοποιηθεί η εξωτερική πολιτική του 

Μαυροβουνίου· καλεί το Μαυροβούνιο να 

ευθυγραμμιστεί με την κοινή θέση της ΕΕ 

σχετικά με την ακεραιότητα του 

Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς 

Ποινικού Δικαστηρίου και με τις 

κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις 

διμερείς συμφωνίες ασυλίας· 

55. καλεί το Μαυροβούνιο να 

ευθυγραμμιστεί με την κοινή θέση της ΕΕ 

σχετικά με την ακεραιότητα του 

Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς 

Ποινικού Δικαστηρίου και με τις 

κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τις 

διμερείς συμφωνίες ασυλίας· 

Or. en 
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Charles Tannock, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο 

(2018/2144(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. υπενθυμίζει τη στρατηγική 

σημασία της προσχώρησης του 

Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ για τη 

διασφάλιση σταθερότητας και ειρήνης 

στα Δυτικά Βαλκάνια· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


