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Amendamentul 1 
Göran Färm, Libor Rouček 
în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B7-0072/2014 
Charles Tannock 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută planurile de acțiune ale guvernului 

privind capitolele 23 și 24, care prezintă un 
program de reforme cuprinzător și 
constituie referința pentru deschiderea 
acestor capitole; 

2. salută planurile de acțiune ale guvernului 

privind capitolele 23 și 24, care prezintă un 
program de reforme cuprinzător în 
domeniul statului de drept; subliniază 
necesitatea asigurări unei implementări la 
timp a celor două planuri de acțiune și de 
a obține rezultate bune în îndeplinirea 
obiectivelor intermediare stabilite în 
cadrul negocierilor asupra acestor 
capitole; reamintește faptul că realizarea 
unor progrese vizibile în această privință 
va facilita simțitor procesul de negociere 
în ansamblu; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Göran Färm, Libor Rouček 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B7-0072/2014 
Charles Tannock 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 39 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. salută angajamentul guvernului din 
Muntenegru de a adera la NATO, însă 
constată existența unor divergențe de 
opinie puternice în rândul 
parlamentarilor și în societate în 
ansamblu; își exprimă încrederea că 
eforturile depuse de Muntenegru pentru 
aderarea la NATO vor contribui și la 
atingerea obiectivului său de aderare la 
UE și vor îmbunătăți cooperarea și 
securitatea la nivel regional; salută în 
special faptul că Muntenegru a contribuit, 
în ciuda resurselor sale limitate în 

domeniul apărării, la misiunile ONU și 
PSAC, inclusiv în Afganistan, Liberia și 
Mali; salută acest semnal clar al 
angajamentului asumat de Muntenegru 
în ceea ce privește colaborarea cu 
partenerii internaționali în vederea 
promovării păcii și a stabilității la nivel 
mondial; 

39. salută contribuția Muntenegrului la 
eforturile globale de menținere a păcii și 
stabilității, precum și de a îmbunătăți 
cooperarea și securitatea la nivel regional; 
salută în special faptul că Muntenegru a 

contribuit, în ciuda resurselor sale limitate 
în domeniul apărării, la misiunile ONU, 
NATO și PSAC, inclusiv în Afganistan, 
Liberia și Mali; 

Or. en 

 
 


