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LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.11.2018 A8-0339/5 

Grozījums Nr.  5 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0339/2018 

Charles Tannock 

2018. gada ziņojums par Melnkalni 

(2018/2144(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. pauž bažas par arvien pieaugošiem 

vardarbības un slepkavību gadījumiem, kas 

saistīti ar organizēto noziedzību, kam ir 

kaitīga ietekme uz parasto pilsoņu ikdienas 

dzīvi; atzinīgi vērtē to, ka iestādes ir 

apzinājušas šo jautājumu, bet prasa 

spēcīgāku preventīvu rīcību, tostarp 

īpašuma konfiskāciju bez notiesājoša 

sprieduma; atzinīgi vērtē izmeklēšanu, 

kriminālvajāšanu un notiesājošo 

spriedumu nodošanu, kas tiek veikta 

augsta līmeņa korupcijas lietās; tomēr 

atzīst, ka šis uzskaitījums vēl ir jāpapildina, 

jo īpaši saistībā ar nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu un cilvēku 

tirdzniecību; 

18. pauž bažas par arvien pieaugošiem 

vardarbības un slepkavību gadījumiem, kas 

saistīti ar organizēto noziedzību, kam ir 

kaitīga ietekme uz parasto pilsoņu ikdienas 

dzīvi; atzinīgi vērtē to, ka iestādes ir 

apzinājušas šo jautājumu, bet prasa 

spēcīgāku preventīvu rīcību; atzinīgi vērtē 

izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas tiek 

veikta augsta līmeņa korupcijas lietās, un 

attiecīgo notiesājošo spriedumu 

nodošanu; tomēr atzīst, ka šis uzskaitījums 

vēl ir jāpapildina, jo īpaši saistībā ar 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un 

cilvēku tirdzniecību; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Grozījums Nr.  6 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0339/2018 

Charles Tannock 

2018. gada ziņojums par Melnkalni 

(2018/2144(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. mudina Eiropas Rekonstrukcijas 

un attīstības banku (ERAB) un Eiropas 

Investīciju banku (EIB) pārskatīt savu 

atbalstu hidroelektrostaciju projektiem un 

vairs nepiešķir finansējumu projektiem, 

ko īsteno aizsargājamās teritorijās, kā arī 

projektiem, kuriem nav stabila ex ante 

ietekmes uz vidi novērtējuma; 

svītrots 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Grozījums Nr.  7 

Charles Tannock 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0339/2018 

Charles Tannock 

2018. gada ziņojums par Melnkalni 

(2018/2144(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. pauž bažas par Skadaras ezera 

nacionālajam parkam izstrādāto speciālās 

izmantošanas teritoriālo plānu; uzsver 

nepieciešamību atteikties no plaša mēroga 

hidroenerģijas projektiem uz Moračas 

upes, jo tiem ir būtiska nelabvēlīga 

ietekme uz Skadaras ezeru un Taras upi, 

kas ir aizsargājamas teritorijas saskaņā ar 

valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem; 

svītrots 

Or. en 


