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Чарлз Танък 
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Доклад A8-0339/2018 

Чарлз Танък 

Доклад от 2018 г. относно Черна гора 

(2018/2144(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. изразява загриженост във връзка 

с увеличаващите се случаи на насилие и 

убийства, свързани с организираната 

престъпност, които оказват отрицателно 

въздействие върху ежедневието на 

обикновените граждани; приветства 

факта, че органите отчитат този 

проблем, но призовава за по-решителни 

превантивни действия, включително 

използването на неоснована на 

присъда конфискация на активи; 

приветства разследването, 

наказателното преследване и 

произнасянето на присъди по дела за 

корупция на високо равнище; при все 

това отчита, че тези резултати трябва да 

бъдат допълнително засилени, особено 

по дела за изпиране на пари и трафик на 

хора; 

18. изразява загриженост във връзка 

с увеличаващите се случаи на насилие и 

убийства, свързани с организираната 

престъпност, които оказват отрицателно 

въздействие върху ежедневието на 

обикновените граждани; приветства 

факта, че органите отчитат този 

проблем, но призовава за по-решителни 

превантивни действия; приветства 

разследването и наказателното 

преследване по дела за корупция на 

високо равнище и произнасянето на 

присъди по тях; при все това отчита, че 

тези резултати трябва да бъдат 

допълнително засилени, особено по 

дела за изпиране на пари и трафик на 

хора; 

Or. en 
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Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. настоятелно призовава 

Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) и 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) да преразгледат своята 

подкрепа за проектите за 

водноелектрически централи и да 

оттеглят финансирането за всички 

проекти, които се осъществяват в 

защитени зони или не разполагат със 

солидни предварителни оценки на 

въздействието върху околната среда; 

заличава се 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

46. изразява тревога във връзка с 

устройствения план със специална 

цел за националния парк „Езеро 

Скадар“; набляга на необходимостта 

да бъдат изоставени големите 

водноелектрически проекти на река 

Морача, тъй като те имат 

значителен отрицателен ефект върху 

езерото Скадар и река Тара, защитени 

по силата на международното и 

националното законодателство; 

заличава се 

Or. en 

 

 


