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21.11.2018 A8-0339/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. je znepokojený zvyšujúcim sa 

počtom prípadov násilia a cieleného 

zabíjania v súvislosti s organizovanou 

trestnou činnosťou, ktoré majú negatívny 

vplyv na každodenný život bežných 

občanov; víta skutočnosť, že orgány tento 

problém identifikovali, ale požaduje 

prijatie dôslednejších preventívnych 

opatrení vrátane využitia konfiškácie 

majetku, ktorá nie je založená na 

predchádzajúcom odsúdení; vyjadruje 

uznanie za vyšetrovanie, stíhanie a 

vynesené odsúdenie v prípadoch korupcie 

na vysokých miestach; berie však na 

vedomie, že tieto výsledky treba ďalej 

zlepšovať, najmä v oblasti prania 

špinavých peňazí a obchodovania s ľuďmi; 

18. je znepokojený zvyšujúcim sa 

počtom prípadov násilia a cieleného 

zabíjania v súvislosti s organizovanou 

trestnou činnosťou, ktoré majú negatívny 

vplyv na každodenný život bežných 

občanov; víta skutočnosť, že orgány tento 

problém identifikovali, ale požaduje 

prijatie dôslednejších preventívnych 

opatrení; vyjadruje uznanie za 

vyšetrovanie, stíhanie a vynesené 

odsúdenie v prípadoch korupcie na 

vysokých miestach; berie však na vedomie, 

že tieto výsledky treba ďalej zlepšovať, 

najmä v prípadoch prania špinavých 

peňazí a obchodovania s ľuďmi; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. naliehavo vyzýva Európsku banku 

pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európsku 

investičnú banku (EIB), aby preskúmali 

svoju podporu pre projekty v oblasti 

vodných elektrární a aby zastavili 

financovanie všetkých projektov 

realizovaných v chránených oblastiach, 

ako aj projektov, v prípade ktorých nebolo 

vykonané riadne posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie ex ante; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2018 

(2018/2144(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. vyjadruje znepokojenie nad 

priestorovým plánom osobitného určenia 

pre Národný park Skadarského jazera; 

zdôrazňuje, že treba upustiť od 

rozsiahlych projektov vodných elektrární 

na rieke Morača, keďže majú značný 

negatívny vplyv na Skadarské jazero a 

rieku Tara, pričom tieto dve oblasti sú 

chránené vnútroštátnymi a 

medzinárodnými právnymi predpismi; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


