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21.11.2018 A8-0339/5 

Amendement  5 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Verslag 2018 over Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. is bezorgd over de toename van 

gevallen van geweld en moorden in 

verband met georganiseerde misdaad, wat 

een nadelig effect heeft op het dagelijks 

leven van de gewone burger; verneemt met 

instemming dat de autoriteiten zich bewust 

zijn van dit probleem, maar roept op tot 

krachtigere preventieve maatregelen, 

inclusief het gebruik van 

verbeurdverklaring zonder veroordeling; 

looft het onderzoek, de vervolging en de 

veroordelingen met betrekking tot 

corruptie op hoog niveau; wijst er echter op 

dat deze resultaten nog beter moeten, 

vooral met betrekking tot witwassing en 

mensenhandel; 

18. is bezorgd over de toename van 

gevallen van geweld en moorden in 

verband met georganiseerde misdaad, wat 

een nadelig effect heeft op het dagelijks 

leven van de gewone burger; verneemt met 

instemming dat de autoriteiten zich bewust 

zijn van dit probleem, maar roept op tot 

krachtigere preventieve maatregelen; looft 

het onderzoek en de vervolging van en de 

veroordelingen in gevallen van corruptie 

op hoog niveau; wijst er echter op dat deze 

resultaten nog beter moeten, vooral met 

betrekking tot gevallen van witwassen en 

mensenhandel; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Amendement  6 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Verslag 2018 over Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. verzoekt de Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) 

en de Europese Investeringsbank (EIB) 

met klem om hun steun aan projecten 

voor waterkrachtcentrales te herzien en de 

financiering van alle projecten in 

beschermde gebieden, alsook projecten 

waarvoor geen gedegen voorafgaande 

milieueffectbeoordeling is verricht, stop te 

zetten; 

Schrappen 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Amendement  7 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Verslag 2018 over Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 

over het ruimtelijk plan voor speciale 

doeleinden voor het nationaal park van 

het Meer van Shkodër; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat er geen grootschalige 

waterkrachtprojecten meer worden 

uitgevoerd langs de rivier de Morača, 

aangezien dergelijke projecten 

aanzienlijke nadelige gevolgen hebben 

voor het Meer van Shkodër en de rivier de 

Tara, die allebei krachtens internationale 

en nationale wetgeving beschermd zijn; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


