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21.11.2018 A8-0339/1 

Alteração  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Acolhe favoravelmente a 

ratificação do Acordo de Demarcação das 

Fronteiras entre o Montenegro e o 

Kosovo; apela à rápida conclusão de 

acordos para resolver os litígios pendentes 

relativos às fronteiras com outros países 

vizinhos; 

52. Acolhe favoravelmente a 

ratificação do acordo sobre as fronteiras 

entre o Montenegro e o Kosovo; apela à 

rápida conclusão de acordos para resolver 

os litígios pendentes relativos às fronteiras 

com outros países vizinhos; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Alteração  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Saúda o Montenegro por mais um 

ano de alinhamento integral com todas as 

posições e declarações da UE no âmbito 

da política externa e de segurança comum 

(PESC) e congratula-se com a sua 

participação ativa em missões no quadro 

da política comum de segurança e defesa 

(PCSD); manifesta o seu apreço pelo 

modo como a política externa do 

Montenegro foi conduzida; insta o país a 

alinhar-se com a posição comum da UE 

sobre a integridade do Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional e com os 

princípios orientadores da UE em matéria 

de acordos bilaterais de imunidade; 

55. Insta o país a alinhar-se com a 

posição comum da UE sobre a integridade 

do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional e com os princípios 

orientadores da UE em matéria de acordos 

bilaterais de imunidade; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Alteração  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Recorda a importância estratégica 

da adesão do Montenegro à NATO, a fim 

de garantir a estabilidade e a paz nos 

Balcãs Ocidentais; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


