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Módosítás  1 
Göran Färm, Libor Rouček 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0072/2014 
Charles Tannock 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Montenegró által elért eredményekrıl szóló 2013. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. üdvözli a kormány 23. és 24. fejezettel 

kapcsolatos cselekvési terveit, melyek 

meghatározzák a reform átfogó 

menetrendjét, és egyben e fejezetek 

megnyitásának alapját is képezik; 

2. üdvözli a kormány 23. és 24. fejezettel 

kapcsolatos cselekvési terveit, melyek 

meghatározzák a reform átfogó 

menetrendjét a jogállamiság terén; 

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell a 

két cselekvési terv kellı idıben történı 

megvalósításáról, valamint hogy 

megfelelı eredményeket kell felmutatni az 

e fejezetekkel kapcsolatos tárgyalások 

keretében meghatározott idıközi 

kritériumok megvalósítása terén; 

emlékeztet arra, hogy e tekintetben a 

látható eredmények nagymértékben 

segítik a tárgyalási folyamat egészét; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/2 

Módosítás  2 
Göran Färm, Libor Rouček 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0072/2014 
Charles Tannock 
a Külügyi Bizottság nevében 

A Montenegró által elért eredményekrıl szóló 2013. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
39 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. örvendetesnek tartja, hogy a 

montenegrói kormány elkötelezett a 

NATO-hoz való csatlakozás iránt, de 

felhívja a figyelmet arra, hogy a 

parlamenti képviselık körében és a 

társadalom egészében igen eltérıek a 

vélemények; reményét fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy Montenegrónak a 

NATO-tagság elérésére irányuló 

erıfeszítései elısegítik az uniós tagságra 

való törekvéseit, valamint a regionális 

együttmőködés és biztonság javítását; 

elismerését fejezi ki különösen azzal 

kapcsolatban, hogy korlátozott védelmi 

forrásai ellenére Montenegró 

közremőködik az ENSZ- és KBVP-

missziókban, többek között 

Afganisztánban, Libériában és Maliban; 

örvendetesnek tartja ezt az arra vonatkozó 

egyértelmő jelzést, miszerint Montenegró 

elkötelezett a világbéke és a stabilitás 

elımozdítása érdekében a nemzetközi 

partnerekkel való együttmőködés iránt; 

39. örvendetesnek tartja Montenegró 

hozzájárulását a béke és a stabilitás 

fenntartására, valamint a regionális 

együttmőködés és biztonság javítására 

irányuló nemzetközi erıfeszítésekhez; 

elismerését fejezi ki különösen azzal 

kapcsolatban, hogy korlátozott védelmi 

forrásai ellenére Montenegró 

közremőködik az ENSZ-, NATO- és 

KBVP-missziókban, többek között 

Afganisztánban, Libériában és Maliban; 

Or. en 

 

 


