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37. επιδοκιµάζει την ενεργό συµµετοχή και 

τον εποικοδοµητικό ρόλο του 

Μαυροβουνίου στο πεδίο της 

περιφερειακής και της διεθνούς 

συνεργασίας καθώς και στη διαδικασία της 

περιφερειακής συµφιλίωσης· συγχαίρει 
την κυβέρνηση για το γεγονός ότι πέτυχε 
την πλήρη ευθυγράµµιση µε την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας της ΕΕ και προτρέπει τις 
αρχές να συνεχίσουν να ευθυγραµµίζουν 
την εξωτερική πολιτική της χώρας µε 
εκείνην της ΕΕ, ιδίως µε δεδοµένη την 
τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την 
τροµοκρατική απειλή· συγχαίρει την 
κυβέρνηση, που ήταν η µόνη, µαζί µε 
αυτήν της Αλβανίας, µεταξύ όλων των 
υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ από τα 
δυτικά Βαλκάνια, που συντάχθηκε 
πλήρως µε τις θέσεις και τις αποφάσεις 
της ΕΕ σε σχέση µε την κατάσταση στην 
Ουκρανία· καλεί τις αρχές του 
Μαυροβουνίου να εντείνουν τη 
συνεργασία τους µε τους διεθνείς 
πολιτικούς και οικονοµικούς εταίρους, 
προκειµένου να ενισχυθεί η αντοχή της 
χώρας έναντι εξωτερικών πιέσεων και 
προσπαθειών αποσταθεροποίησης της 
χώρας και της ευρύτερης περιοχής· 
επικροτεί τη συµµετοχή της χώρας στις 
µη στρατιωτικές και στις στρατιωτικές 
αποστολές της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του 
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σεβασµού· 
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38. καλεί όλα τα µέλη του ΝΑΤΟ, και 
ειδικά τα κράτη µέλη της ΕΕ που 
ανήκουν στο ΝΑΤΟ, να υποστηρίξουν 
ενεργά την ένταξη του Μαυροβουνίου στο 
ΝΑΤΟ, µε στόχο την αναβάθµιση της 
ασφάλειας στην Αδριατική, όπου όλες οι 
άλλες χώρες είναι ήδη µέλη του ΝΑΤΟ, 
και ως εκ τούτου, την ενίσχυση της 
περιφερειακής ασφάλειας· 
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