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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. εκφράζει την ανησυχία του για την 

αύξηση των περιστατικών βίας και 

δολοφονιών που συνδέονται με το 

οργανωμένο έγκλημα και έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 

απλών πολιτών· εκφράζει ικανοποίηση για 

το γεγονός ότι οι αρχές έχουν αναγνωρίσει 

αυτό το ζήτημα, αλλά ζητεί την ανάληψη 

πιο αυστηρής προληπτικής δράσης, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μη 

βασιζόμενης σε καταδίκη δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων· επιδοκιμάζει την 

έρευνα, τη δίωξη και την έκδοση 

καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις 

διαφθοράς υψηλού επιπέδου· αναγνωρίζει, 

ωστόσο, ότι αυτό το ιστορικό πρέπει να 

ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και την εμπορία 

ανθρώπων. 

18. εκφράζει την ανησυχία του για την 

αύξηση των περιστατικών βίας και 

δολοφονιών που συνδέονται με το 

οργανωμένο έγκλημα και έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 

απλών πολιτών· εκφράζει ικανοποίηση για 

το γεγονός ότι οι αρχές έχουν αναγνωρίσει 

αυτό το ζήτημα, αλλά ζητεί την ανάληψη 

πιο αυστηρής προληπτικής δράσης· 

επιδοκιμάζει την έρευνα, τη δίωξη και την 

έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων σε 

υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου· 

αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτό το ιστορικό 

πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως σε 

υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και εμπορίας 

ανθρώπων. 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 

Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να 

επανεξετάσουν την στήριξή τους στα 

έργα σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας, 

και να αποσύρουν τη χρηματοδότηση που 

παρέχεται σε όλα τα έργα που 

πραγματοποιούνται σε προστατευόμενες 

περιοχές ή δεν διαθέτουν αξιόπιστες εκ 

των προτέρων μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. εκφράζει ανησυχία αναφορικά με 

το χωροταξικό σχέδιο ειδικού σκοπού στο 

εθνικό πάρκο της λίμνης Skadar· τονίζει 

την ανάγκη να εγκαταλειφθούν τα 

μεγάλης κλίμακας έργα παραγωγής 

υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό 

Morača, καθώς έχουν σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις στη λίμνη Skadar και στον 

ποταμό Tara, που, αμφότερα 

προστατεύονται στο πλαίσιο της εθνικής 

και της διεθνούς νομοθεσίας· 

διαγράφεται 
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