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Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje rządowe 

plany działania dotyczące rozdziałów 23 i 

24, które to plany zakładają kompleksową 

strategię reform i stanowią punkt 

odniesienia dla otwarcia tych rozdziałów; 

2. z zadowoleniem przyjmuje rządowe 

plany działania dotyczące rozdziałów 23 i 

24, które to plany zakładają kompleksową 

strategię reform w dziedzinie rządów 

prawa; podkreśla potrzebę 

zagwarantowania terminowego wdroŜenia 

dwóch planów działania oraz 

zagwarantowania dobrych wyników w 

wypełnianiu przejściowych wskaźników 

określonych w ramach negocjacji nad 

tymi rozdziałami; przypomina, Ŝe na 

widocznych postępach w tym zakresie 

znacznie skorzysta cały proces 

negocjacyjny; 

Or. en 
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Ustęp 39 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie rządu Czarnogóry do 

przystąpienia do NATO, jednak zwraca 

uwagę na znaczną rozbieŜność opinii na 

ten temat wśród parlamentarzystów i 

ogółu społeczeństwa; jest pewien, Ŝe 

wysiłki Czarnogóry na rzecz członkostwa 

w NATO będą miały korzystny wpływ na 

unijne aspiracje kraju oraz na poprawę 

współpracy i bezpieczeństwa w regionie; w 

szczególności pochwala udział 

Czarnogóry, mimo ograniczonych zasobów 

obronnych, w misjach ONZ i WPBiO, w 

tym w Afganistanie, Liberii i Mali; z 

zadowoleniem przyjmuje ten jasny sygnał 

zaangaŜowania Czarnogóry we 

współpracę z międzynarodowymi 

partnerami na rzecz propagowania pokoju 

i stabilności na świecie; 

39. z zadowoleniem przyjmuje wkład 

Czarnogóry w światowe starania na rzecz 

utrzymania pokoju i stabilności oraz 

poprawy współpracy i bezpieczeństwa w 

regionie; w szczególności pochwala udział 

Czarnogóry, mimo ograniczonych zasobów 

obronnych, w misjach ONZ, NATO i 

WPBiO, w tym w Afganistanie, Liberii i 

Mali; 

Or. en 

 

 


