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Charles Tannock 
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Betänkande A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport för 2018 om Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet är oroat över 

allt fler fall av våld och mord med 

kopplingar till organiserad brottslighet, 

som får negativa effekter för vanliga 

medborgares vardag. Parlamentet 

välkomnar att myndigheterna har 

identifierat detta problem, men efterlyser 

kraftfullare förebyggande åtgärder, bland 

annat i form av att tillgångar kan 

förklaras förverkade också utan 

föregående fällande dom. Parlamentet 

uttalar sitt beröm för att fall av korruption 

på hög nivå utreds, lagförs och resulterar i 

fällande domar. Parlamentet inser dock att 

det behövs ännu mer övertygande resultat 

på detta område, särskilt när det gäller 

penningtvätt och människohandel. 

18. Europaparlamentet är oroat över 

allt fler fall av våld och mord med 

kopplingar till organiserad brottslighet, 

som får negativa effekter för vanliga 

medborgares vardag. Parlamentet 

välkomnar att myndigheterna har 

identifierat detta problem, men efterlyser 

kraftfullare förebyggande åtgärder. 

Parlamentet uttalar sitt beröm för att fall av 

korruption på hög nivå utreds och lagförs 

samt resulterar i fällande domar. 

Parlamentet inser dock att det behövs ännu 

mer övertygande resultat på detta område, 

särskilt när det gäller fall av penningtvätt 

och människohandel. 

Or. en 
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Rapport för 2018 om Montenegro 

(2018/2144(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet uppmanar 

med kraft Europeiska banken för 

återuppbyggnad (EBRD) och utveckling 

och Europeiska investeringsbanken (EIB) 

att ompröva sitt stöd till 

vattenkraftverksprojekt och dra tillbaka 

finansiering för alla projekt som 

genomförs i skyddade områden eller för 

vilka inga gedigna 

miljökonsekvensbedömningar gjorts på 

förhand. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet uttrycker oro 

över den särskilda skötselplanen för 

nationalparken kring Skadarsjön. 

Parlamentet betonar att de storskaliga 

vattenkraftsprojekten i floden Morača 

måste avbrytas, eftersom de har betydande 

negativa konsekvenser för Skadarsjön och 

floden Tara, som båda är skyddade 

områden enligt nationell och 

internationell lagstiftning. 

utgår 

Or. en 

 

 


