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Pranešimas A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

2016/2309(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. ragina kompetentingas institucijas imtis 

būtinų Skadaro ežero apsaugos ir 

išsaugojimo priemonių siekiant išlaikyti jo 

ekologinius ypatumus, įskaitant jo 

ekologinį vientisumą; ragina vyriausybę 

užtikrinti, kad šis nacionalinių parkų 

pertvarkymas į valstybinę uždarąją akcinę 

bendrovę neturėtų jokio neigiamo poveikio 

jų apsaugai; reiškia susirūpinimą dėl 

didžiulio vėlavimo nustatant teritorijų, 

kurios pripažintos kaip galimos tinklo 

„Natura 2000“ teritorijos, apsaugą; 

primena, kad, laikantis ES acquis ir 

tarptautinių standartų, reikia atlikti 

patikimus ir strateginius poveikio aplinkai 

vertinimus; 

32. ragina kompetentingas institucijas imtis 

būtinų Skadaro ežero apsaugos ir 

išsaugojimo priemonių siekiant išlaikyti jo 

ekologinius ypatumus, įskaitant jo 

ekologinį vientisumą; ragina vyriausybę 

užtikrinti, kad šis nacionalinių parkų 

pertvarkymas į valstybinę uždarąją akcinę 

bendrovę neturėtų jokio neigiamo poveikio 

jų apsaugai; šiuo požiūriu pripažįsta 

susirūpinimą keliančius klausimus pagal 

Ramsaro ir Berno konvencijas, susijusius 

su specialios paskirties teritorijų plano, 

skirto Skadaro ežero nacionaliniam 

parkui, įskaitant projektą „Porto Skadar 

Lake“; reiškia susirūpinimą dėl didžiulio 

vėlavimo nustatant teritorijų, kurios 

pripažintos kaip galimos tinklo „Natura 

2000“ teritorijos, pavyzdžiui, Skadaro 

ežero nacionalinio parko, apsaugą; 

primena, kad, laikantis ES acquis ir 

tarptautinių standartų, reikia atlikti 

patikimus ir strateginius poveikio aplinkai 

vertinimus; 

Or. en 
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34. pripažįsta didelę pažangą, pasiektą 

energetikos srityje, įskaitant jungtis su 

šalimis partnerėmis; ragina Juodkalniją 

pradėti taikyti teisės aktus, kuriais 

įgyvendinamas trečiasis energetikos teisės 

aktų rinkinys, ypač Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos direktyvą; toliau reiškia 

susirūpinimą dėl netvaraus 

hidroenergetikos plėtojimo ir dėl to, kad 

daugelis šių elektrinių projektuojamos 

neatlikus patikimo poveikio aplinkai, ypač 

biologinės įvairovės apsaugai, vertinimo ir 

neatsižvelgiant į elektrinių poveikį 

saugomoms teritorijoms, kaip reikalaujama 

ES teisės aktuose; ragina kompetentingas 

institucijas toliau budriai prižiūrėti naftos ir 

dujų jūroje žvalgymo veiklą ir įgyvendinti 

visas apsaugos priemones pagal priimtus 

teisės aktus, reglamentus ir ES acquis; 

34. pripažįsta didelę pažangą, pasiektą 

energetikos srityje, įskaitant jungtis su 

šalimis partnerėmis; ragina Juodkalniją 

pradėti taikyti teisės aktus, kuriais 

įgyvendinamas trečiasis energetikos teisės 

aktų rinkinys, ypač Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos direktyvą; toliau reiškia 

susirūpinimą dėl netvaraus 

hidroenergetikos plėtojimo ir dėl to, kad 

daugelis iš 80-ties hidroelektrinių projektų 

planuojami neatlikus patikimo poveikio 

aplinkai, ypač biologinės įvairovės 

apsaugai, vertinimo ir neatsižvelgiant į 

elektrinių poveikį saugomoms teritorijoms, 

kaip reikalaujama ES teisės aktuose ir 

tarptautinėse konvencijose, kurias 

pasirašė Juodkalnija; pabrėžia, kad reikia 

atsisakyti didelio masto hidroelektrinių 

projektų Moračos upėje, nes jie turi didelį 

neigiamą poveikį Skadaro ežerui ir Taros 

upei, kurie yra saugomos teritorijos pagal 

nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus; 
ragina kompetentingas institucijas toliau 

budriai prižiūrėti naftos ir dujų jūroje 

žvalgymo veiklą ir įgyvendinti visas 

apsaugos priemones pagal priimtus teisės 

aktus, reglamentus ir ES acquis; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. teigiamai vertina tai, kad, pripažįstant 

Juodkalnijos pastangas įgyvendinti 

reformas, Juodkalnijos stojimo į NATO 

protokolas buvo pasirašytas 2016 m. 

gegužės mėn. ir kad Protokolą šiuo metu 

ratifikuoja NATO narės, kadangi NATO 

yra svarbus stabilumo ir taikos 

užtikrinimo Vakarų Balkanuose veiksnys; 

ragina NATO nares Europos Sąjungoje 

pirmenybę teikti ratifikavimo procesui ir 

pripažinti, kad Juodkalnijos narystė 

NATO yra svarbi simbolinė ir strateginė 

šalies euroatlantinės integracijos proceso 

dalis; primena, kad stojimo į ES derybos 

yra nesusijusios su stojimo į NATO 

procesu; 

40. atkreipia dėmesį į tai, kad, pripažįstant 

Juodkalnijos pastangas įgyvendinti 

reformas, Juodkalnijos stojimo į NATO 

protokolas buvo pasirašytas 2016 m. 

gegužės mėn. ir kad Protokolą šiuo metu 

ratifikuoja NATO narės; primena, kad 

stojimo į ES derybos yra nesusijusios su 

stojimo į NATO procesu; 

Or. en 

 

 


