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21.11.2018 A8-0339/5 

Predlog spremembe  5 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2018 

(2018/2144(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. je zaskrbljen zaradi čedalje več 

primerov nasilja in umorov, povezanih z 

organiziranim kriminalom, ki škodljivo 

vplivajo na vsakodnevno življenje 

običajnih državljanov; pozdravlja, da so 

organi to zadevo opredelili kot težavo, 

vendar poziva k strožjim preventivnim 

ukrepom, tudi k uporabi zaplembe 

premoženja brez obsodbe; izreka pohvalo 

preiskavam, pregonu in izreku obsodb v 

primerih korupcije na visoki ravni; vendar 

priznava, da je treba te rezultate še okrepiti, 

zlasti pri pranju denarja in trgovini z 

ljudmi; 

18. je zaskrbljen zaradi čedalje več 

primerov nasilja in umorov, povezanih z 

organiziranim kriminalom, ki škodljivo 

vplivajo na vsakodnevno življenje 

običajnih državljanov; pozdravlja dejstvo, 

da so organi to prepoznali kot težavo, 

vendar poziva k trdnejšim preventivnim 

ukrepom; izreka pohvalo preiskavam in 

pregonu ter izreku obsodb v primerih 

korupcije na visoki ravni; vendar priznava, 

da je treba te rezultate še okrepiti, zlasti v 

primerih pranja denarja in trgovine z 

ljudmi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Predlog spremembe  6 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2018 

(2018/2144(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poziva Evropsko banko za obnovo 

in razvoj (EBRD) ter Evropsko 

investicijsko banko, naj opravita revizijo 

svoje podpore projektom za izgradnjo 

hidroelektrarn ter umakneta financiranje 

za vse projekte, ki se izvajajo na 

zavarovanih območjih ali nimajo 

zanesljivih predhodnih presoj vplivov na 

okolje; 

črtano 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Predlog spremembe  7 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2018 

(2018/2144(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. izraža zaskrbljenost zaradi 

posebnega prostorskega načrta za narodni 

park Skadrsko jezero; poudarja, da je 

treba opustiti obsežne projekte 

hidroelektrarn na reki Morači, saj so zelo 

škodljivi za Skadrsko jezero in reko Taro, 

ki sta po nacionalni in mednarodni 

zakonodaji zaščiteni območji; 

črtano 

Or. en 

 

 


