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8.3.2017 A8-0050/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vyzývá příslušné orgány, aby přijaly 

nezbytná opatření na ochranu a zachování 

Skadarského jezera s cílem zachovat jeho 

ekologické charakteristiky, včetně jeho 

ekologické neporušenosti; vyzývá vládu, 

aby zajistila, aby transformace národních 

parků na státem vlastněnou společnost s 

ručením omezeným neměla negativní 

dopad na jejich ochranu; vyjadřuje 

znepokojení nad výrazným zpožděním při 

zřizování ochrany oblastí, které jsou 

označeny jako potenciální oblasti sítě 

Natura 2000; připomíná potřebu 

důkladného a strategického posouzení 

vlivů na životní prostředí v souladu s 

acquis EU a mezinárodními normami; 

32. vyzývá příslušné orgány, aby přijaly 

nezbytná opatření na ochranu a zachování 

Skadarského jezera s cílem zachovat jeho 

ekologické charakteristiky, včetně jeho 

ekologické neporušenosti; vyzývá vládu, 

aby zajistila, aby transformace národních 

parků na státem vlastněnou společnost s 

ručením omezeným neměla negativní 

dopad na jejich ochranu; uznává v této 

souvislosti obavy vyjádřené v rámci 

Ramsarské a Bernské úmluvy, pokud jde 

o územní plán zvláštního určení pro 

Národní park Skadarské jezero, včetně 

projektu Porto Skadarské jezero; 
vyjadřuje znepokojení nad výrazným 

zpožděním při zřizování ochrany oblastí, 

které jsou označeny jako potenciální 

oblasti sítě Natura 2000, jako je např. 

Národní park Skadarské jezero; připomíná 

potřebu důkladného a strategického 

posouzení vlivů na životní prostředí v 

souladu s acquis EU a mezinárodními 

normami; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. uznává značný pokrok dosažený v 

oblasti energetiky, včetně spolupráce v 

oblasti propojení s partnerskými zeměmi; 

vyzývá Černou Horu, aby zavedla právní 

předpisy k provedení třetího energetického 

balíčku, zejména směrnici o obnovitelných 

zdrojích energie; nadále vyjadřuje 

znepokojení nad neudržitelným rozvojem 

vodních elektráren a nad tím, že mnohé z 

těchto elektráren jsou plánovány bez 

řádného posouzení dopadu na životní 

prostředí, zejména s ohledem na ochranu 

biologické rozmanitosti a jejich dopadu na 

chráněné oblasti, jak je to požadováno v 

právních předpisech EU; vyzývá příslušné 

orgány, aby nadále bedlivě dohlížely na 

průzkum ložisek a těžbu ropy a plynu na 

moři a aby provedly veškerá ochranná 

opatření v souladu s přijatými právními a 

správními předpisy a acquis EU; 

34. uznává značný pokrok dosažený v 

oblasti energetiky, včetně spolupráce v 

oblasti propojení s partnerskými zeměmi; 

vyzývá Černou Horu, aby zavedla právní 

předpisy k provedení třetího energetického 

balíčku, zejména směrnici o obnovitelných 

zdrojích energie; nadále vyjadřuje 

znepokojení nad neudržitelným rozvojem 

vodních elektráren a nad tím, že mnoho z 

těchto 80 projektů vodních elektráren je 

plánováno bez řádného posouzení dopadu 

na životní prostředí, zejména s ohledem na 

ochranu biologické rozmanitosti a jejich 

dopad na chráněné oblasti, jak je to 

požadováno v právních předpisech EU a v 

mezinárodních úmluvách, jichž je Černá 

Hora signatářským státem; zdůrazňuje, že 

je třeba upustit od projektů velkých 

vodních elektráren na řece Morača, 

neboť mají závažný nepříznivý vliv na 

Skadarské jezero a řeku Taru, jež jsou 

chráněnými oblastmi podle vnitrostátních 

a mezinárodních právních předpisů; 

vyzývá příslušné orgány, aby nadále 

bedlivě dohlížely na průzkum ložisek a 

těžbu ropy a plynu na moři a aby provedly 

veškerá ochranná opatření v souladu s 

přijatými právními a správními předpisy a 

acquis EU; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Zpráva o zprávě Komise o Černé Hoře za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. vítá skutečnost, že v květnu 2016 byl 

podepsán protokol o přistoupení Černé 

Hory k NATO jako uznání úsilí Černé 

Hory o provádění reforem a že v 

současnosti je tento protokol ve stadiu 

ratifikace členy NATO, neboť NATO je 

důležitým faktorem při zajišťování 

stability a míru v zemích západního 

Balkánu; vybízí členy NATO, kteří jsou 

členy EU, aby považovali ratifikační 

proces za prioritu a aby uznali, že členství 

v NATO je pro Černou Horu důležitou 

symbolickou a strategickou součástí 

integračního procesu do euroatlantických 

struktur; připomíná, že jednání o 

přistoupení k EU jsou nezávislá na procesu 

přistoupení k NATO; 

40. bere na vědomí skutečnost, že v květnu 

2016 byl podepsán protokol o přistoupení 

Černé Hory k NATO jako uznání úsilí 

Černé Hory o provádění reforem a že v 

současnosti je tento protokol ve stadiu 

ratifikace členy NATO; připomíná, že 

jednání o přistoupení k EU jsou nezávislá 

na procesu přistoupení k NATO; 

Or. en 

 

 


