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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti 

jwettqu l-miżuri ta' protezzjoni u ta' 

konservazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-

Lag Skadar sabiex jinżammu l-

karatteristiċi ekoloġiċi inkluża l-integrità 

ekoloġika tiegħu; jistieden lill-gvern 

jiżgura li t-trasformazzjoni tal-parks 

nazzjonali f'kumpanija pubblika 

b'responsabilità limitata mhux se jkollha 

effetti negattivi fuq il-protezzjoni tagħhom; 

jesprimi tħassib dwar id-dewmien 

sinifikanti biex tiġi stabbilita l-protezzjoni 

ta' żoni identifikati bħala żoni potenzjali 

tan-netwerk Natura 2000; ifakkar fil-bżonn 

ta' valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali 

sodi u strateġiċi, f'konformità mal-acquis 

tal-UE u mal-istandards internazzjonali; 

32. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti 

jwettqu l-miżuri ta' protezzjoni u ta' 

konservazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-

Lag Skadar sabiex jinżammu l-

karatteristiċi ekoloġiċi inkluża l-integrità 

ekoloġika tiegħu; jistieden lill-gvern 

jiżgura li t-trasformazzjoni tal-parks 

nazzjonali f'kumpanija pubblika 

b'responsabilità limitata mhux se jkollha 

effetti negattivi fuq il-protezzjoni tagħhom; 

jirrikonoxxi, f'dan il-kuntest, it-tħassib 

espress fil-qafas tal-Konvenzjonijiet ta' 

Ramsar u Bern rigward il-pjan spazjali 

għal skopijiet speċjali għall-Park 

Nazzjonali tal-Lag Skadar, inkluż il-

Proġett Porto tal-Lag Skadar; jesprimi 

tħassib dwar id-dewmien sinifikanti biex 

tiġi stabbilita l-protezzjoni ta' żoni 

identifikati bħala żoni potenzjali tan-

netwerk Natura 2000, bħall-Park 

Nazzjonali tal-Lag Skadar; ifakkar fil-

bżonn ta' valutazzjonijiet tal-impatt 

ambjentali sodi u strateġiċi, f'konformità 

mal-acquis tal-UE u mal-istandards 

internazzjonali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jirrikonoxxi l-progress tajjeb imwettaq 

fil-qasam tal-enerġija, inkluż fil-qasam tal-

interkonnessjonijiet mal-pajjiżi sħab; 

jistieden lill-Montenegro jintroduċi 

leġiżlazzjoni li timplimenta t-Tielet Pakkett 

tal-Enerġija, partikolarment id-Direttiva 

dwar l-Enerġija Rinnovabbli; ikompli 

jesprimi tħassib dwar l-iżvilupp ta' impjanti 

idroelettriċi mhux sostenibbli u li ħafna 

minnhom qegħdin jiġu ppjanati mingħajr 

valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali reali, 

partikolarment fir-rigward tal-protezzjoni 

tal-bijodiversità u l-impatt tagħhom fuq 

żoni protetti kif mitlub mil-leġiżlazzjoni 

tal-UE; jistieden lill-awtoritajiet 

kompetenti jżommu sorveljanza viġilanti 

tal-esplorazzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 

mill-kosta u jimplimentaw il-miżuri 

proattivi kollha bi qbil mal-leġiżlazzjoni, 

ir-regolamenti adottati u mal-acquis tal-

UE; 

34. Jirrikonoxxi l-progress tajjeb imwettaq 

fil-qasam tal-enerġija, inkluż fil-qasam tal-

interkonnessjonijiet mal-pajjiżi sħab; 

jistieden lill-Montenegro jintroduċi 

leġiżlazzjoni li timplimenta t-Tielet Pakkett 

tal-Enerġija, partikolarment id-Direttiva 

dwar l-Enerġija Rinnovabbli; ikompli 

jesprimi tħassib dwar l-iżvilupp ta' impjanti 

idroelettriċi mhux sostenibbli u li ħafna 

mit-80 proġett ta' impjanti idroelettriċi 
qegħdin jiġu ppjanati mingħajr 

valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali reali, 

partikolarment fir-rigward tal-protezzjoni 

tal-bijodiversità u l-impatt tagħhom fuq 

żoni protetti kif mitlub mil-leġiżlazzjoni 

tal-UE u skont il-konvenzjonijiet 

internazzjonali, li tagħhom il-Montenegro 

hu firmatarju; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 

abbandunati l-proġetti idroelettriċi fuq 

skala kbira fuq ix-Xmara Morača, peress 

li dawn għandhom effetti negattivi 

sinifikanti fuq il-Lag Skadar u x-Xmara 

Tara, li t-tnejn li huma huma protetti taħt 

leġiżlazzjoni internazzjonali u nazzjonali; 

jistieden lill-awtoritajiet kompetenti 

jżommu sorveljanza viġilanti tal-

esplorazzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 

mill-kosta u jimplimentaw il-miżuri 

proattivi kollha bi qbil mal-leġiżlazzjoni, 

ir-regolamenti adottati u mal-acquis tal-

UE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jilqa' l-fatt li l-Protokoll ta' Adeżjoni 

tal-Montenegro man-NATO, u li 

attwalment qiegħed jiġi ratifikat mill-

membri tan-NATO, kien iffirmat 

f'Mejju 2016, b'rikonoxximent tal-isforzi 

tal-Montenegro fl-implimentazzjoni tar-

riformi, u dan billi n-NATO hu fattur 

importanti li jiżgura l-istabilità u l-paċi 

fil-Balkani tal-Punent; iħeġġeġ lill-

membri tan-NATO fi ħdan l-UE 

jipprijoritizzaw il-proċess ta' ratifikazzjoni 

u jirrikonoxxu li s-sħubija fin-NATO tal-

Montenegro hi parti simbolika u 

strateġika importanti fil-proċess ta' 

integrazzjoni Ewro-Atlantika tal-pajjiż; 
ifakkar li n-negozjati dwar l-adeżjoni mal-

UE huma indipendenti mill-proċess ta' 

adeżjoni man-NATO; 

40. Jikkonstata l-fatt li l-Protokoll ta' 

Adeżjoni tal-Montenegro man-NATO, u li 

attwalment qiegħed jiġi ratifikat mill-

membri tan-NATO, kien iffirmat 

f'Mejju 2016, b'rikonoxximent tal-isforzi 

tal-Montenegro fl-implimentazzjoni tar-

riformi; ifakkar li n-negozjati dwar l-

adeżjoni mal-UE huma indipendenti mill-

proċess ta' adeżjoni man-NATO; 

Or. en 

 

 


