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Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Czarnogóry 

(2018/2144(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wyraża zaniepokojenie coraz 

powszechniejszymi przypadkami 

przemocy i zabójstw powiązanymi z 

przestępczością zorganizowaną, które 

wywierają negatywny wpływ na życie 

codzienne zwykłych obywateli; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze 

dostrzegły ten problem, ale domaga się 

solidniejszych działań zapobiegawczych, w 

tym również stosowania konfiskaty mienia 

bez uprzedniego wyroku skazującego; 

wyraża uznanie dla dochodzenia, ścigania i 

wydawania wyroków skazujących w 

sprawach dotyczących korupcji na 

wysokim szczeblu; zauważa jednak, że 

wyniki w tej dziedzinie wymagają dalszej 

poprawy, w szczególności w odniesieniu 

do prania pieniędzy i handlu ludźmi; 

18. wyraża zaniepokojenie coraz 

powszechniejszymi przypadkami 

przemocy i zabójstw powiązanymi z 

przestępczością zorganizowaną, które 

wywierają negatywny wpływ na życie 

codzienne zwykłych obywateli; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze 

dostrzegły ten problem, ale domaga się 

solidniejszych działań zapobiegawczych; 

wyraża uznanie dla dochodzenia i ścigania 

oraz wydawania wyroków skazujących w 

sprawach dotyczących korupcji na 

wysokim szczeblu; zauważa jednak, że 

wyniki w tej dziedzinie wymagają dalszej 

poprawy, w szczególności w sprawach 

dotyczących prania pieniędzy i handlu 

ludźmi; 

Or. en 
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Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. wzywa Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do 

dokonania przeglądu wsparcia dla 

projektów dotyczących elektrowni 

wodnych oraz do wstrzymania 

finansowania wszystkich projektów 

realizowanych na obszarach chronionych, 

a także projektów, które nie mają należytej 

oceny ex ante oddziaływania na 

środowisko; 

skreśla się 

Or. en 
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Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. wyraża zaniepokojenie specjalnym 

planem zagospodarowania przestrzennego 

dla Parku Narodowego Jezioro 

Szkoderskie; podkreśla konieczność 

zaniechania zakrojonych na szeroką skalę 

projektów budowy elektrowni wodnych na 

rzece Morača, ponieważ mają one 

znaczny szkodliwy wpływ na Jezioro 

Szkoderskie i rzekę Tarę, które są objęte 

ochroną na mocy przepisów krajowych i 

międzynarodowych; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


