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2. Jilqa’ l-pjanijiet ta’ azzjoni tal-gvern fuq 

il-Kapitoli 23 u 24, li jistabbilixxu aāenda 

ta’ riforma komprensiva u jikkostitwixxu l-

punt ta’ riferiment għall-ftuħ ta’ dawn il-

kapitoli; 

2. Jilqa’ l-pjanijiet ta’ azzjoni tal-gvern fuq 

il-Kapitoli 23 u 24, li jistabbilixxu aāenda 

ta’ riforma komprensiva fil-qasam tal-istat 

tad-dritt; jenfasizza l-ħtieāa li tkun 

Ŝgurata l-implimentazzjoni f’waqtha taŜ-

Ŝewā pjanijiet ta’ azzjoni u li jkun provdut 

rekord ippruvat tajjeb fl-ilħuq tal-punti ta’ 

riferiment interim stabbiliti fil-qafas tan-

negozjati ta’ dawn il-kapitoli; ifakkar 

f'dan ir-rigward li progress viŜibbli se 

jkun ta’ benefiëëju kbir għall-proëess ta’ 

negozjazzjoni bħala tali; 

Or. en 
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39. Jilqa’ l-impenn tal-Gvern 

Montenegrin biex jissieħeb fin-NATO, 

iŜda jinnota d-diverāenza qawwija fl-

opinjonijiet fost il-parlamentari u fis-

soëjetà b’mod āenerali; jesprimi fiduëja li 

l-isforzi tal-Montenegro biex jikseb is-

sħubija fin-NATO ser ikunu ta’ 

benefiëëju għall-aspirazzjonijiet tiegħu ta’ 

sħubija fl-UE, filwaqt li jtejbu wkoll il-

kooperazzjoni u s-sigurtà reājonali; ifaħħar 

b’mod partikolari l-kontribut tal-

Montenegro, minkejja r-riŜorsi ta’ difiŜa 

limitati tiegħu, fil-missjonijiet tan-NU u 

tal-PSDK, fosthom fl-Afganistan, fil-

Liberja u f'Mali; jilqa’ dan is-sinjal ëar 

tal-impenn tal-Montenegro li jaħdem ma’ 

sħab internazzjonali fil-promozzjoni tal-

paëi u l-istabilità globali; 

39. Jilqa’ l-kontribuzzjoni tal-Montenegro 

għall-isforzi globali lejn iŜ-Ŝamma tal-paëi 

u tal-istabilitá, kif ukoll għat-titjib tal-

kooperazzjoni u s-sigurtá reājonali; ifaħħar 

b’mod partikolari l-kontribut tal-

Montenegro, minkejja r-riŜorsi ta’ difiŜa 

limitati tiegħu, fil-missjonijiet tan-NU, tan-

NATO u tal-PSDK, fosthom fl-Afganistan, 

fil-Liberja u f'Mali; 

Or. en 

 

 


