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21.11.2018 A8-0339/5 

Pozměňovací návrh  5 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. je znepokojen narůstajícím počtem 

případů násilí a vražd spojených s 

organizovanou trestnou činností, které mají 

negativní dopad na každodenní život 

obyčejných občanů; vítá skutečnost, že 

orgány tento problém pojmenovaly, ale 

vyzývá k důkladnějším preventivním 

opatřením včetně využívání zabavování 

majetku nezaloženého na soudním 

rozhodnutí; oceňuje vyšetřování, trestní 

stíhání a odsuzující rozsudky v případech 

korupce na vysoké úrovni; uznává však, 

že tyto výsledky je třeba dále posílit, 

zejména pokud jde o praní peněz 

a obchodování s lidmi; 

18. je znepokojen narůstajícím počtem 

případů násilí a vražd spojených s 

organizovanou trestnou činností, které mají 

negativní dopad na každodenní život 

obyčejných občanů; vítá skutečnost, že 

orgány tento problém pojmenovaly, ale 

vyzývá k důkladnějším preventivním 

opatřením; oceňuje vyšetřování a trestní 

stíhání případů korupce na vysoké úrovni 

a odsuzující rozsudky v těchto případech; 

uznává však, že tyto výsledky je třeba dále 

posílit, zejména v případech praní peněz 

a obchodování s lidmi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Pozměňovací návrh  6 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. naléhavě žádá Evropskou banku 

pro obnovu a rozvoj a Evropskou 

investiční banku, aby přehodnotily 

podporu, již poskytují projektům vodních 

elektráren, a aby ukončily financování 

veškerých projektů uskutečňovaných v 

chráněných oblastech nebo projektů, u 

nichž nebylo provedeno náležité 

posouzení vlivů na životní prostředí ex 

ante; 

vypouští se 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Pozměňovací návrh  7 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Zpráva o Černé Hoře za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. vyjadřuje znepokojení nad 

územním plánem zvláštního určení pro 

Národní park Skadarské jezero; 

zdůrazňuje, že je třeba upustit od projektů 

velkých vodních elektráren na řece 

Morača, neboť mají značný nepříznivý 

vliv na Skadarské jezero a řeku Taru, jež 

jsou chráněnými oblastmi podle 

vnitrostátních a mezinárodních právních 

předpisů; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


