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Amendamentul  5 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Raportul pe 2018 privind Muntenegru 

(2018/2144(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. se declară preocupat de creșterea 

cazurilor de violență și asasinate legate de 

criminalitatea organizată, cu un efect 

negativ asupra vieții de zi cu zi a 

cetățenilor; salută faptul că autoritățile au 

identificat acest aspect, dar solicită măsuri 

preventive mai stringente, inclusiv 

utilizarea confiscării activelor fără 

necesitatea condamnării prealabile; salută 

cercetarea, urmărirea penală și pronunțarea 

de condamnări în cazurile de corupție la 

nivel înalt; recunoaște, cu toate acestea, că 

acest istoric trebuie consolidat în 

continuare, în special în ceea ce privește 

spălarea banilor și traficul de persoane; 

18. se declară preocupat de creșterea 

cazurilor de violență și asasinate legate de 

criminalitatea organizată, cu un efect 

negativ asupra vieții de zi cu zi a 

cetățenilor; salută faptul că autoritățile au 

identificat acest aspect, dar solicită măsuri 

preventive mai stringente; salută 

cercetarea, urmărirea penală și pronunțarea 

de condamnări în cazurile de corupție la 

nivel înalt; recunoaște, cu toate acestea, că 

acest istoric trebuie consolidat în 

continuare, în special în ceea ce privește 

cazurile de spălare a banilor și traficul de 

persoane; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Raportul pe 2018 privind Muntenegru 

(2018/2144(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. îndeamnă Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD) și Banca Europeană de Investiții 

(BEI) să își revizuiască sprijinul pentru 

proiectele de hidrocentrale și să suspende 

finanțarea pentru toate proiectele din 

zone protejate sau care nu dispun de 

evaluări solide ex ante ale impactului 

asupra mediului; 

eliminat 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Amendamentul  7 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Raportul pe 2018 privind Muntenegru 

(2018/2144(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la planul special de amenajare a 

teritoriului elaborat pentru Parcul 

Național Lacul Skadar; subliniază că 

trebuie abandonate proiectele 

hidroelectrice de mari dimensiuni de pe 

râul Morača, deoarece acestea au efecte 

negative semnificative asupra lacului 

Skadar și a râului Tara, ambele având 

statutul de zone protejate în temeiul 

legislației naționale și internaționale; 

eliminat 

Or. en 

 

 


