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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. εκφράζει ικανοποίηση για τα σχέδια 

δράσης της κυβέρνησης όσον αφορά τα 

κεφάλαια 23 και 24, που προσδιορίζουν 

ένα ολοκληρωµένο χρονοδιάγραµµα 

µεταρρυθµίσεων και αποτελούν κριτήριο 
αναφοράς για το άνοιγµα αυτών των 
κεφαλαίων· 

2. εκφράζει ικανοποίηση για τα σχέδια 

δράσης της κυβέρνησης όσον αφορά τα 

κεφάλαια 23 και 24, που προσδιορίζουν 

ένα ολοκληρωµένο χρονοδιάγραµµα 

µεταρρυθµίσεων στον τοµέα του κράτους 
δικαίου· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης 
έγκαιρης εφαρµογής των δύο σχεδίων 
δράσης και ενός καλού απολογισµού σε 
ό,τι αφορά την τήρηση των ενδιάµεσων 
κριτηρίων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο 
των διαπραγµατεύσεων για τα κεφάλαια 
αυτά· υπενθυµίζει ότι µια ορατή πρόοδος 
στο θέµα αυτό θα ωφελήσει σηµαντικά τη 
διαπραγµατευτική διαδικασία συνολικά· 
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39. χαιρετίζει την δέσµευση της 
κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για 
προσχώρηση στο NATO, µολονότι 
επισηµαίνει την έντονη διαφορά απόψεων 
που υπάρχει µεταξύ των βουλευτών και 
ευρύτερα στην κοινωνία· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του 
Μαυροβουνίου για προσχώρηση στο 
ΝΑΤΟ θα ωφελήσουν τις προσδοκίες για 
προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ, καθώς 

και για τη βελτίωση της περιφερειακής 

συνεργασίας και ασφάλειας· επιδοκιµάζει 

ιδιαίτερα τη συµβολή του Μαυροβουνίου, 

παρά τις περιορισµένους αµυντικούς 

πόρους του, στις αποστολές των ΗΕ και 

της ΚΠΑΑ, όπου συµπεριλαµβάνεται και 

αποστολές στο Αφγανιστάν, τη Λιβερία 

και το Μαλί· χαιρετίζει το σαφές αυτό 
δείγµα δέσµευσης συνεργασίας του 
Μαυροβουνίου µε τους διεθνείς εταίρους 
για την προώθηση της παγκόσµιας 
ειρήνης και σταθερότητας· 

39. χαιρετίζει τη συµβολή του 
Μαυροβουνίου στις παγκόσµιες 
προσπάθειες για τη διατήρηση της 
ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και 

για τη βελτίωση της περιφερειακής 

συνεργασίας και ασφάλειας· επιδοκιµάζει 

ιδιαίτερα τη συµβολή του Μαυροβουνίου, 

παρά τις περιορισµένους αµυντικούς 

πόρους του, στις αποστολές των ΗΕ, του 
ΝΑΤΟ και της ΚΠΑΑ, όπου 

συµπεριλαµβάνεται και αποστολές στο 

Αφγανιστάν, τη Λιβερία και το Μαλί· 
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