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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.3.2017 A8-0050/1 

Grozījums Nr.  1 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. aicina kompetentās iestādes veikt 

Skadaras ezeram vajadzīgos aizsardzības 

un saglabāšanas pasākumus, lai saglabātu 

tā ekoloģiskās īpatnības, tostarp ekoloģisko 

vienotību; aicina valdību nodrošināt, ka 

nacionālo parku pārveide par valsts 

īpašumā esošu sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību negatīvi neietekmēs to 

aizsardzību; pauž bažas par to, ka 

ievērojami kavējas lieguma noteikšana 

teritorijām, kas noteiktas kā potenciālās 

Natura 2000 teritorijas; atgādina, ka ir 

jāveic pienācīgi un stratēģiski ietekmes uz 

vidi novērtējumi atbilstīgi ES acquis un 

starptautiskajiem standartiem; 

32. aicina kompetentās iestādes veikt 

Skadaras ezeram vajadzīgos aizsardzības 

un saglabāšanas pasākumus, lai saglabātu 

tā ekoloģiskās īpatnības, tostarp ekoloģisko 

vienotību; aicina valdību nodrošināt, ka 

nacionālo parku pārveide par valsts 

īpašumā esošu sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību negatīvi neietekmēs to 

aizsardzību; šajā sakarībā atzīst bažas, kas 

paustas saistībā ar Ramsāres un Bernes 

konvencijām attiecībā uz Skadaras ezera 

nacionālā parka, tostarp Skadaras ezera 

Porto projekta, speciālās izmantošanas 

teritoriālo plānu; pauž bažas par to, ka 

ievērojami kavējas lieguma noteikšana 

teritorijām, kas noteiktas kā potenciālās 

Natura 2000 teritorijas, piemēram 

Skadaras ezera nacionālajam parkam; 

atgādina, ka ir jāveic pienācīgi un 

stratēģiski ietekmes uz vidi novērtējumi 

atbilstīgi ES acquis un starptautiskajiem 

standartiem; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Grozījums Nr.  2 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. atzīst panākumus, kas gūti enerģētikas 

jomā, tostarp attiecībā uz 

starpsavienojumiem ar partnervalstīm; 

aicina Melnkalni pieņemt tiesību aktus, lai 

īstenotu trešo enerģētikas tiesību aktu 

kopumu, jo īpaši Atjaunojamo 

energoresursu direktīvu; joprojām pauž 

bažas par neilgtspējīgo attīstību 

hidroenerģijas jomā un to, ka, plānojot 

daudzas no šīm hidroelektrostacijām, nav 

veikts pienācīgs ietekmes uz vidi 

novērtējums, jo īpaši attiecībā uz 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 

ietekmi uz aizsargājamām teritorijām, kā 

noteikts ES tiesību aktos; aicina 

kompetentās iestādes saglabāt rūpīgu 

uzraudzību pār atkrastes naftas un gāzes 

izpēti un veikt visus aizsardzības 

pasākumus saskaņā ar pieņemtajiem tiesību 

aktiem, regulām un ES acquis; 

34. atzīst panākumus, kas gūti enerģētikas 

jomā, tostarp attiecībā uz 

starpsavienojumiem ar partnervalstīm; 

aicina Melnkalni pieņemt tiesību aktus, lai 

īstenotu trešo enerģētikas tiesību aktu 

kopumu, jo īpaši Atjaunojamo 

energoresursu direktīvu; joprojām pauž 

bažas par neilgtspējīgo attīstību 

hidroenerģijas jomā un to, ka, plānojot 

daudzus no 80 hidroelektrostaciju 

projektiem, nav veikts pienācīgs ietekmes 

uz vidi novērtējums, jo īpaši attiecībā uz 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 

ietekmi uz aizsargājamām teritorijām, kā 

noteikts ES tiesību aktos un starptautiskās 

konvencijās, kuras ir parakstījusi 

Melnkalne; uzsver nepieciešamību 

atteikties no plaša mēroga hidroenerģijas 

projektiem uz Moračas upes, jo tiem ir 

būtiska nelabvēlīga ietekme uz Skadaras 

ezeru un Taras upi, kas ir aizsargātas 

teritorijas saskaņā ar valsts un 

starptautiskiem tiesību aktiem; aicina 

kompetentās iestādes saglabāt rūpīgu 

uzraudzību pār atkrastes naftas un gāzes 

izpēti un veikt visus aizsardzības 

pasākumus saskaņā ar pieņemtajiem tiesību 

aktiem, regulām un ES acquis; 

Or. en 



 

AM\1119426LV.docx  PE598.526v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.3.2017 A8-0050/3 

Grozījums Nr.  3 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016. gada ziņojums par Melnkalni 

2016/2309(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada maijā 

tika parakstīts Protokols par Melnkalnes 

pievienošanos NATO, atzīstot Melnkalnes 

reformu īstenošanas centienus, un ka šo 

protokolu patlaban ratificē NATO 

dalībvalstis, jo NATO ir svarīgs 

Rietumbalkānu stabilitātes un miera 

veicināšanas faktors; mudina ES sastāvā 

esošās NATO dalībvalstis ratifikācijas 

procesu uzskatīt par prioritāti un atzīt, ka 

dalība NATO Melnkalnei ir svarīgs 

simbolisks un stratēģisks elements šīs 

valsts eiroatlantiskās integrācijas procesā; 
atgādina, ka sarunas par pievienošanos ES 

notiek neatkarīgi no pievienošanās NATO 

procesa; 

40. norāda, ka 2016. gada maijā tika 

parakstīts Protokols par Melnkalnes 

pievienošanos NATO, atzīstot Melnkalnes 

reformu īstenošanas centienus, un ka šo 

protokolu patlaban ratificē NATO 

dalībvalstis; atgādina, ka sarunas par 

pievienošanos ES notiek neatkarīgi no 

pievienošanās NATO procesa; 

Or. en 

 

 


