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3.2.2014 B7-0072/1 

Predlog spremembe  1 

Göran Färm, Libor Rouček 

v imenu skupine S&D 
 
Predlog resolucije B7-0072/2014 

Charles Tannock 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 
Poročilo o napredku Črne gore za leto 2013 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja vladna akcijska načrta za 
23. in 24. poglavje, ki predvidevata obsežni 
načrt reform in postavljata merilo za 
njuno odprtje; 

2. pozdravlja vladna akcijska načrta za 
23. in 24. poglavje, ki predvidevata obsežni 
načrt reform na področju pravne države; 
poudarja, da je treba zagotoviti 
pravočasno izvajanje obeh akcijskih 
načrtov in uspešno izpolnjevanje vmesnih 
meril, določenih v pogajanjih o teh 
poglavjih; opozarja, da bo viden napredek 
v zvezi s tem zelo koristil celotnemu 
pogajalskemu procesu; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/2 

Predlog spremembe  2 

Göran Färm, Libor Rouček 

v imenu skupine S&D 
 
Predlog resolucije B7-0072/2014 

Charles Tannock 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 
Poročilo o napredku Črne gore za leto 2013 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. pozdravlja zavezanost črnogorske 
vlade vstopu v Nato, vendar opaža močna 
razhajanja v mnenjih med poslanci in 
družbo na splošno; izraža zaupanje, da 
bodo prizadevanja Črne gore za članstvo v 
Natu koristila njenim prizadevanjem za 
članstvo v EU ter izboljšala regionalno 
sodelovanje in varnost; zlasti izreka 
pohvalo prispevku Črne gore, kljub njenim 
omejenim sredstvom za obrambo, k 
misijam Združenih narodov in skupne 
varnostne in obrambne politike, vključno v 
Afganistanu, Liberiji in Maliju; pozdravlja 
ta jasni znak zaveze Črne gore, da bo z 
mednarodnimi partnerji sodelovala pri 
krepitvi miru in stabilnosti v svetu; 

39. pozdravlja prispevek Črne gore k 
splošnim prizadevanjem za ohranjanje 
miru in stabilnosti ter večje regionalno 
sodelovanje in varnost; zlasti izreka 
pohvalo prispevku Črne gore, kljub njenim 
omejenim sredstvom za obrambo, k 
misijam Združenih narodov, Nata in 
skupne varnostne in obrambne politike, 
vključno v Afganistanu, Liberiji in Maliju; 

Or. en 

 


