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8.3.2017 A8-0050/1 

Módosítás  1 

Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. felszólítja az illetékes hatóságokat, 

hogy tegyék meg a szükséges védelmi és 

fenntartási intézkedéseket a Skadar-tóval 

kapcsolatosan, a tó ökológiai jellemzőinek, 

többek között ökológiai integritásának 

megőrzése érdekében; felszólítja a 

kormányt annak biztosítására, hogy a 

nemzeti parkok állami tulajdonú korlátolt 

felelősségű társaságokká való átalakítása 

védelmüket ne befolyásolja hátrányosan; 

aggodalmát fejezi ki a lehetséges Natura 

2000 területként azonosított területek 

védelme kialakításában bekövetkezett 

jelentős késedelmek miatt; emlékeztet arra, 

hogy megfelelő és stratégiai környezeti 

hatásvizsgálatokat kell végezni, az uniós 

vívmányokkal és a nemzetközi normákkal 

összhangban; 

32. felszólítja az illetékes hatóságokat, 

hogy tegyék meg a szükséges védelmi és 

fenntartási intézkedéseket a Skadar-tóval 

kapcsolatosan, a tó ökológiai jellemzőinek, 

többek között ökológiai integritásának 

megőrzése érdekében; felszólítja a 

kormányt annak biztosítására, hogy a 

nemzeti parkok állami tulajdonú korlátolt 

felelősségű társaságokká való átalakítása 

védelmüket ne befolyásolja hátrányosan; 

ebben az összefüggésben elismeri a 

ramsari és a berni egyezmény keretében 

kifejezésre juttatott aggodalmakat a 

Skadar-tavi Nemzeti Parkot, többek között 

a Porto Skadar Lake építési projektet 

érintő különleges célú területrendezési 

tervvel kapcsolatban; aggodalmát fejezi ki 

a Skadar-tavi Nemzeti Parkhoz hasonló, 

lehetséges Natura 2000 területként 

azonosított területek védelme 

kialakításában bekövetkezett jelentős 

késedelmek miatt; emlékeztet arra, hogy 

megfelelő és stratégiai környezeti 

hatásvizsgálatokat kell végezni, az uniós 

vívmányokkal és a nemzetközi normákkal 

összhangban; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Módosítás  2 

Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2017 

Charles Tannock 

A Montenegróról szóló 2016. évi jelentés 

2016/2309(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. elismeri az energia területén elért jó 

előrehaladást, ideértve a 

partnerországokkal való energiahálózati 

összekapcsolást is; felszólítja Montenegrót, 

hogy vezessen be jogszabályokat a 

harmadik energiaügyi csomag, különösen a 

megújulóenergia-irányelv végrehajtására; 

továbbra is aggodalmát fejezi ki a 

fenntarthatatlan vízenergia-fejlesztés miatt, 

és hogy ezen erőművek tervezése 

megfelelő környezeti hatásértékelés nélkül 

történik, és különösen amiatt, hogy nem 

veszik tekintetbe sem a biológiai 

sokszínűség védelmének szempontjait, sem 

hatásukat a védett területekre, holott ezt az 

uniós jogszabályok előírják; felszólítja az 

illetékes hatóságokat, hogy tartsák szigorú 

felügyeletük alatt a tengeri olaj- és 

gázmezők feltárását, és tegyenek meg 

minden védintézkedést az elfogadott 

jogszabályoknak, rendeleteknek és uniós 

vívmányoknak megfelelően; 

34. elismeri az energia területén elért jó 

előrehaladást, ideértve a 

partnerországokkal való energiahálózati 

összekapcsolást is; felszólítja Montenegrót, 

hogy vezessen be jogszabályokat a 

harmadik energiaügyi csomag, különösen a 

megújulóenergia-irányelv végrehajtására; 

továbbra is aggodalmát fejezi ki a 

fenntarthatatlan vízenergia-fejlesztés miatt, 

és hogy a 80 vízerőmű-projekt közül 

többnek a tervezése megfelelő környezeti 

hatásértékelés nélkül történik, és különösen 

amiatt, hogy nem veszik tekintetbe sem a 

biológiai sokszínűség védelmének 

szempontjait, sem hatásukat a védett 

területekre, holott ezt az uniós 

jogszabályok, illetve olyan nemzetközi 

egyezmények is előírják, amelyeket 

Montenegró is aláírt; hangsúlyozza, hogy 

a Morača folyón építendő nagy 

teljesítményű vízerőművek projektjeit meg 

kell szüntetni, mivel ezek súlyosan 

károsítják a nemzeti és nemzetközi 

jogszabályok védelme alatt álló Skadar-tó 

és Tara folyó környezetét; felszólítja az 

illetékes hatóságokat, hogy tartsák szigorú 

felügyeletük alatt a tengeri olaj- és 

gázmezők feltárását, és tegyenek meg 

minden védintézkedést az elfogadott 

jogszabályoknak, rendeleteknek és uniós 

vívmányoknak megfelelően; 
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40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. üdvözli, hogy Montenegró NATO 

csatlakozási jegyzőkönyvét 2016 

májusában a reformok végrehajtására 

irányuló montenegrói erőfeszítések 

elismeréseként aláírták és a NATO-tagok 

általi ratifikálása folyamatban van, mivel a 

NATO fontos tényezőnek számít a nyugat-

balkáni stabilitás és béke biztosítása 

szempontjából; ösztönzi a az uniós NATO-

tagokat, hogy kezeljék prioritásként a 

ratifikációs folyamatot, és ismerjék el, 

hogy a NATO-tagság Montenegró 

számára az ország euroatlanti 

integrációjának fontos, jelképes és 

stratégiai részét képezi; emlékeztet arra, 

hogy az uniós csatlakozási tárgyalások 

függetlenek a NATO-csatlakozási 

folyamattól; 

40. megjegyzi, hogy Montenegró NATO 

csatlakozási jegyzőkönyvét 2016 

májusában a reformok végrehajtására 

irányuló montenegrói erőfeszítések 

elismeréseként aláírták és a NATO-tagok 

általi ratifikálása folyamatban van; 

emlékeztet arra, hogy az uniós csatlakozási 

tárgyalások függetlenek a NATO-

csatlakozási folyamattól; 

Or. en 

 

 


