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Charles Tannock 

Kommissionens 2018-rapport om Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. er bekymret over det stigende antal 

tilfælde af vold og snigmord forbundet 

med organiseret kriminalitet, som har en 

skadelig virkning på almindelige borgeres 

dagligdag; glæder sig over, at 

myndighederne har påpeget dette problem, 

men opfordrer til mere effektive 

forebyggende foranstaltninger, herunder 

brug af ikkedomsbaseret konfiskation af 

aktiver; roser efterforskningen, 

retsforfølgningen og dommene i sager om 

korruption på højt niveau; anerkender dog, 

at de allerede opnåede resultater skal 

styrkes yderligere, navnlig med hensyn til 

hvidvaskning af penge og 

menneskehandel; 

18. er bekymret over det stigende antal 

tilfælde af vold og snigmord forbundet 

med organiseret kriminalitet, som har en 

skadelig virkning på almindelige borgeres 

dagligdag; glæder sig over, at 

myndighederne har påpeget dette problem, 

men opfordrer til mere effektive 

forebyggende foranstaltninger; roser 

efterforskningen, retsforfølgningen og 

dommene i sager om korruption på højt 

niveau; anerkender dog, at de allerede 

opnåede resultater skal styrkes yderligere, 

navnlig med hensyn til sager om 

hvidvaskning af penge og 

menneskehandel; 

Or. en 
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Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. opfordrer indtrængende Den 

Europæiske Bank for Genopbygning og 

Udvikling (EBRD) og Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB) til at revidere sin 

støtte til vandkraftværksprojekter og til at 

indstille finansieringen af alle projekter i 

beskyttede områder og projekter, for 

hvilke der ikke er foretaget forsvarlige 

forudgående 

miljøkonsekvensvurderinger; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. udtrykker bekymring over 

lokalplanen med særligt formål for 

nationalparken Skadarsøen; 

understreger, at det er nødvendigt at 

droppe de store vandkraftprojekter ved 

Moračafloden, da de har væsentlige 

negative konsekvenser for Skadarsøen og 

Tarafloden, som begge er beskyttede 

områder i henhold til national og 

international lovgivning; 

udgår 

Or. en 

 

 


