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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.11.2018 A8-0339/5 

Módosítás  5 

Charles Tannock 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0339/2018 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2018. évi jelentés 

(2018/2144(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. aggodalommal tölti el a szervezett 

bűnözéshez köthető, erőszakos 

cselekményekkel és merényletekkel 

kapcsolatos esetek számának növekedése, 

ami káros hatással van az átlagpolgárok 

mindennapjaira; üdvözli, hogy a hatóságok 

felismerték ezt a problémát, de komolyabb 

megelőző intézkedéseket vár, beleértve az 

elítélés nélküli vagyonelkobzás 

alkalmazását; üdvözli a magas szintű 

korrupciós ügyekben folytatott 

vizsgálatokat, vádemeléseket és a 

meghozott ítéleteket; elismeri ugyanakkor, 

hogy ezek az eredmények további 

megerősítésre szorulnak, különösen a 

pénzmosással és az embercsempészettel 

kapcsolatos ügyekben; 

18. aggodalommal tölti el a szervezett 

bűnözéshez köthető, erőszakos 

cselekményekkel és merényletekkel 

kapcsolatos esetek számának növekedése, 

ami káros hatással van az átlagpolgárok 

mindennapjaira; üdvözli, hogy a hatóságok 

felismerték ezt a problémát, de komolyabb 

megelőző intézkedéseket vár; üdvözli a 

magas szintű korrupciós ügyek 

kivizsgálását és a vádemeléseket, valamint 

a meghozott ítéleteket; elismeri 

ugyanakkor, hogy ezek az eredmények 

további megerősítésre szorulnak, 

különösen a pénzmosással és az 

embercsempészettel kapcsolatos ügyekben; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Módosítás  6 

Charles Tannock 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0339/2018 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2018. évi jelentés 

(2018/2144(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. sürgeti az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bankot (EBRD) és az Európai 

Beruházási Bankot (EBB), hogy 

vizsgálják felül a vízerőműprojektek 

számára nyújtott támogatásaikat, és 

vonják meg a finanszírozást minden olyan 

projekttől, amely védett területen 

található, vagy amelynek esetében nem 

végeztek megbízható előzetes környezeti 

hatásvizsgálatot; 

törölve 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Módosítás  7 

Charles Tannock 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0339/2018 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2018. évi jelentés 

(2018/2144(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. aggodalmát fejezi ki a Szkadári-tó 

Nemzeti Park különleges célú 

területrendezési terve kapcsán; 

hangsúlyozza, hogy a Morača folyón 

építendő nagy teljesítményű vízerőművek 

projektjeit meg kell szüntetni, mivel ezek 

súlyosan károsítják a nemzeti és 

nemzetközi jogszabályok védelme alatt 

álló Szkadári-tó és Tara folyó környezetét; 

törölve 

Or. en 

 

 


