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21.11.2018 A8-0339/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. víta ratifikáciu dohody o štátnych 

hraniciach medzi Čiernou Horou a 

Kosovom; vyzýva na urýchlené 

uzatvorenie dohôd o vyriešení 

pretrvávajúcich hraničných sporov s 

ostatnými susednými krajinami; 

52. víta ratifikáciu dohody o hraniciach 

medzi Čiernou Horou a Kosovom; vyzýva 

na urýchlené uzatvorenie dohôd o vyriešení 

pretrvávajúcich hraničných sporov s 

ostatnými susednými krajinami; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. vyjadruje Čiernej Hore uznanie za 

ďalší rok plného zosúlaďovania so 

všetkými pozíciami a vyhláseniami EÚ 

vydanými v kontexte spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(SZBP) a víta jej aktívne zapojenie do 

misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky (SBOP); oceňuje spôsob, akým sa 

vykonáva zahraničná politika Čiernej 

Hory; vyzýva Čiernu Horu, aby sa 

pripojila k spoločnej pozícii EÚ o integrite 

Rímskeho štatútu Medzinárodného 

trestného súdu a k jej hlavným zásadám o 

dvojstranných dohodách o nevydávaní 

osôb; 

55. vyzýva Čiernu Horu, aby sa 

pripojila k spoločnej pozícii EÚ o integrite 

Rímskeho štatútu Medzinárodného 

trestného súdu a k jej hlavným zásadám o 

dvojstranných dohodách o nevydávaní 

osôb; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. pripomína strategickú dôležitosť 

pristúpenia Čiernej Hory k NATO pre 

zabezpečenie stability a mieru na 

západnom Balkáne; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


