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21.11.2018 A8-0339/5 

Pakeitimas 5 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0339/2018 

Charles Tannock 

2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

(2018/2144(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. yra susirūpinęs dėl dažnėjančių su 

organizuotu nusikalstamumu susijusių 

smurto ir žudymų atvejų, kurie neigiamai 

veikia paprastų piliečių kasdienybę; 

palankiai vertina tai, kad valdžios 

institucijos pripažino šią problemą, bet 

ragina imtis griežtesnių prevencinių 

veiksmų, įskaitant ne apkaltinamuoju 

nuosprendžiu pagrįsto turto konfiskavimo 

taikymą; teigiamai vertina aukšto lygio 

korupcijos bylų tyrimą, baudžiamąjį 

persekiojimą ir apkaltinamųjų 

nuosprendžių paskelbimą; tačiau 

pripažįsta, kad šie rezultatai turi būti toliau 

gerinami, visų pirma pinigų plovimo ir 

prekybos žmonėmis srityse; 

18. yra susirūpinęs dėl dažnėjančių su 

organizuotu nusikalstamumu susijusių 

smurto ir žudymų atvejų, kurie neigiamai 

veikia paprastų piliečių kasdienybę; 

palankiai vertina tai, kad valdžios 

institucijos pripažino šią problemą, bet 

ragina imtis griežtesnių prevencinių 

veiksmų; teigiamai vertina aukšto lygio 

korupcijos bylų tyrimą, baudžiamąjį 

persekiojimą ir apkaltinamųjų 

nuosprendžių paskelbimą; tačiau 

pripažįsta, kad šie rezultatai turi būti toliau 

gerinami, visų pirma pinigų plovimo ir 

prekybos žmonėmis atvejais; 

Or. en 



 

AM\1169806LT.docx  PE631.536v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.11.2018 A8-0339/6 

Pakeitimas 6 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0339/2018 

Charles Tannock 

2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

(2018/2144(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. primygtinai ragina Europos 

rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB) 

ir Europos investicijų banką (EIB) 

persvarstyti savo paramą hidroelektrinių 

projektams ir nutraukti finansavimą 

visiems projektams, kurie vykdomi 

saugomose teritorijose arba dėl kurių 

neatlikti patikimi ex ante poveikio 

aplinkai vertinimai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 7 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0339/2018 

Charles Tannock 

2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

(2018/2144(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. reiškia susirūpinimą dėl specialios 

paskirties teritorijų plano, skirto Skadaro 

ežero nacionaliniam parkui; pabrėžia, kad 

reikia atsisakyti didelio masto 

hidroelektrinių projektų Moračos upėje, 

nes jie turi didelį neigiamą poveikį 

Skadaro ežerui ir Taros upei, kurie yra 

saugomi pagal nacionalinius ir 

tarptautinius teisės aktus; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


