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18. Jinsab imħasseb dwar il-każijiet 

dejjem jiżdiedu ta' vjolenza u assassinji 

marbuta mal-kriminalità organizzata, li 

għandhom effett negattiv fuq il-ħajja ta' 

kuljum taċ-ċittadini ordinarji; jilqa' 

pożittivament il-fatt li l-awtoritajiet 

identifikaw din il-kwistjoni iżda jitlob 

azzjoni preventiva aktar robusta, inkluż 

billi jsir rikors għal provvedimenti ta' 

konfiska tal-assi mhux ibbażati fuq 

kundanna; ifaħħar l-investigazzjonijiet, il-

prosekuzzjonijiet u l-kundanni mogħtija 

fil-każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli; 

jirrikonoxxi, iżda, li dawn ir-riżultati 

għandhom ikomplu jissaħħu, 

partikolarment fil-ħasil tal-flus u fit-

traffikar ta' bnedmin; 

18. Jinsab imħasseb dwar il-każijiet 

dejjem jiżdiedu ta' vjolenza u assassinji 

marbuta mal-kriminalità organizzata, li 

għandhom effett negattiv fuq il-ħajja ta' 

kuljum taċ-ċittadini ordinarji; jilqa' 

pożittivament il-fatt li l-awtoritajiet 

identifikaw din il-kwistjoni iżda jitlob 

azzjoni preventiva aktar robusta; ifaħħar l-

investigazzjonijiet, il-prosekuzzjonijiet u l-

kundanni mogħtija fil-każijiet ta' 

korruzzjoni ta' livell għoli; jirrikonoxxi, 

iżda, li dawn ir-riżultati jeħtieġ li jkomplu 

jissaħħu, partikolarment fil-każijiet ta' 

ħasil tal-flus u traffikar tal-bnedmin; 

Or. en 
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45. Iħeġġeġ lill-Bank Ewropew għar-

Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u lill-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 

jirrevedu s-sostenn tagħhom favur il-

proġetti tal-impjanti idroelettriċi, u 

jirtiraw il-finanzjamenti għall-proġetti 

kollha li jsiru f'żoni protetti jew li jkunu 

nieqsa minn valutazzjonijiet tal-impatt 

ambjentali ex ante sodi; 

imħassar 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.11.2018 A8-0339/7 

Emenda  7 

Charles Tannock 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Ir-Rapport tal-2018 dwar il-Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 46 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jesprimi tħassib fir-rigward tal-

pjan urban speċjali għall-Park Nazzjonali 

tal-Lag ta' Scutari (Skadar); jisħaq fuq il-

bżonn li jkunu abbandunati l-proġetti 

idroelettriċi fuq skala kbira fuq ix-xmara 

Morača, minħabba r-riperkussjonijiet 

negattivi konsiderevoli fuq il-Lag ta' 

Scutari (Skadar) u x-xmara Tara, li t-

tnejn huma żoni protetti skont il-

leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali; 

imħassar 

Or. en 

 

 


