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3.2.2014 B7-0072/1 

Amendement  1 

Göran Färm, Libor Rouček 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0072/2014 

Charles Tannock 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2013 betreffende Montenegro 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is ingenomen met de actieplannen van 

de regering met betrekking tot de 

hoofdstukken 23 en 24, die een uitgebreide 

hervormingsagenda bevatten en het ijkpunt 

vormen voor de opening van deze 

hoofdstukken; 

2. is ingenomen met de actieplannen van 

de regering met betrekking tot de 

hoofdstukken 23 en 24, die een uitgebreide 

hervormingsagenda bevatten op het gebied 

van de rechtsstaat; benadrukt de 

noodzaak om te zorgen voor tijdige 

uitvoering van de twee actieplannen en 

goede resultaten te behalen bij het 

voldoen aan de tussentijdse ijkpunten 

zoals vastgesteld in het kader van de 

onderhandelingen over deze 

hoofdstukken; herinnert eraan dat een 

zichtbare vooruitgang in dit opzicht heel 

nuttig zal zijn voor het 

onderhandelingsproces als geheel;  

 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/2 

Amendement  2 

Göran Färm, Libor Rouček 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0072/2014 

Charles Tannock 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2013 betreffende Montenegro 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. is ingenomen met de inzet van de 

Montenegrijnse regering om lid te worden 

van de NAVO, maar wijst op de sterk 

uiteenlopende opvattingen in het 

parlement en in de samenleving als 

geheel; spreekt zijn vertrouwen uit dat de 

inspanningen van Montenegro om lid te 

worden van de NAVO ten goede zullen 

komen aan zijn streven om lid te worden 

van de EU en de regionale samenwerking 

en veiligheid zullen verbeteren; prijst met 

name de bijdrage die Montenegro, ondanks 

de beperkte defensiemiddelen, levert aan 

de VN- en de GVDB-missies, onder meer 

in Afghanistan, Liberia en Mali; is 

ingenomen met dit duidelijke signaal van 

de inzet van Montenegro om samen met 

de internationale partners wereldwijde 

vrede en stabiliteit te bevorderen; 

 

39. is ingenomen met de bijdrage van 

Montenegro aan de mondiale 

inspanningen tot handhaving van vrede 

en stabiliteit alsmede aan de verbetering 

van de regionale samenwerking en 

veiligheid; prijst met name de bijdrage die 

Montenegro, ondanks de beperkte 

defensiemiddelen, levert aan de VN-, 

NAVO- en GVDB-missies, onder meer in 

Afghanistan, Liberia en Mali;  

Or. en 

 

 


