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21.11.2018 A8-0339/5 

Alteração  5 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0339/2018 

Charles Tannock 

 

Relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Manifesta a sua preocupação com o 

aumento dos casos de violência e dos 

assassinatos ligados à criminalidade 

organizada, que têm efeitos prejudiciais na 

vida quotidiana dos cidadãos; saúda o facto 

de as autoridades terem reconhecido esta 

questão, mas apela a uma ação preventiva 

mais sólida, nomeadamente o recurso ao 

confisco de ativos sem condenação; louva 

as investigações, as ações penais e as 

decisões de condenação em processos de 

corrupção de alto nível; reconhece, 

contudo, que estes resultados devem ser 

reforçados, em especial no que se refere ao 

branqueamento de capitais e ao tráfico de 

seres humanos; 

18. Manifesta a sua preocupação com o 

aumento dos casos de violência e dos 

assassinatos ligados à criminalidade 

organizada, que têm efeitos prejudiciais na 

vida quotidiana dos cidadãos; saúda o facto 

de as autoridades terem reconhecido esta 

questão, mas apela a uma ação preventiva 

mais sólida; louva as investigações, as 

ações penais e as decisões de condenação 

em processos de corrupção de alto nível; 

reconhece, contudo, que estes resultados 

devem ser reforçados, em especial no que 

se refere aos casos de  branqueamento de 

capitais e ao tráfico de seres humanos; 

Or. en 
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Alteração  6 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Exorta o Banco Europeu de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) 

e o Banco Europeu de Investimento (BEI) 

a reverem o seu apoio a projetos de 

centrais hidroelétricas e a retirarem o 

financiamento atribuído a todos os 

projetos que afetem zonas protegidas ou 

que não disponham de sólidas avaliações 

ex ante de impacto ambiental; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  7 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Relatório de 2018 da Comissão relativo ao Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Manifesta a sua preocupação 

relativamente ao plano de ordenamento 

do território especial para o parque 

nacional do lago Skadar; salienta a 

necessidade de abandonar os projetos 

hidroelétricos de grande escala no rio 

Morača, uma vez que têm efeitos adversos 

significativos para o lago Skadar e para o 

rio Tara, que constituem zonas protegidas 

ao abrigo da legislação nacional e 

internacional; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


