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8.3.2017 A8-0050/1 

Amendement  1 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. doet een beroep op de bevoegde 

autoriteiten om de nodige beschermings- 

en instandhoudingsmaatregelen te treffen 

in verband met het Meer van Shkodër, 

opdat de ecologische kenmerken en de 

ecologische integriteit ervan behouden 

blijven; verzoekt de regering ervoor te 

zorgen dat de omvorming van de nationale 

parken tot een vennootschap van de staat 

met beperkte aansprakelijkheid geen 

negatieve gevolgen voor de bescherming 

ervan heeft; is bezorgd over de aanzienlijke 

vertraging bij de totstandbrenging van de 

bescherming van gebieden die zijn 

aangemerkt als potentiële gebieden binnen 

het Natura 2000-netwerk; wijst er 

nogmaals op dat zorgvuldige en 

strategische milieueffectbeoordelingen 

moeten worden verricht in 

overeenstemming met het EU-acquis en 

internationale normen; 

32. doet een beroep op de bevoegde 

autoriteiten om de nodige beschermings- 

en instandhoudingsmaatregelen te treffen 

in verband met het Meer van Shkodër, 

opdat de ecologische kenmerken en de 

ecologische integriteit ervan behouden 

blijven; verzoekt de regering ervoor te 

zorgen dat de omvorming van de nationale 

parken tot een vennootschap van de staat 

met beperkte aansprakelijkheid geen 

negatieve gevolgen voor de bescherming 

ervan heeft; erkent in dit verband de 

bezwaren die naar voren zijn gebracht in 

het kader van de overeenkomsten van 

Ramsar en Bern ten aanzien van het 

ruimtelijk plan voor speciale doeleinden 

voor het nationaal park van het Meer van 

Shkodër, waaronder het bouwproject 

Porto Skadar Lake; is bezorgd over de 

aanzienlijke vertraging bij de 

totstandbrenging van de bescherming van 

gebieden die zijn aangemerkt als potentiële 

gebieden binnen het Natura 2000-netwerk, 

zoals het nationaal park van het Meer van 

Shkodër; wijst er nogmaals op dat 

zorgvuldige en strategische 

milieueffectbeoordelingen moeten worden 

verricht in overeenstemming met het EU-

acquis en internationale normen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Amendement  2 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. erkent de gemaakte goede vorderingen 

op het gebied van energie, waaronder op 

het gebied van verbindingen met 

partnerlanden; verzoekt Montenegro 

wetgeving ter uitvoering van het derde 

energiepakket in te voeren, in het bijzonder 

de richtlijn hernieuwbare energie; blijft 

bezorgd over de niet-duurzame 

ontwikkeling van waterkracht en het feit 

dat vele van deze centrales worden 

gepland zonder dat hieraan een gedegen 

milieueffectbeoordeling is voorafgegaan, 

met name ten aanzien van de bescherming 

van de biodiversiteit en de gevolgen van de 

centrales voor beschermde gebieden, zoals 

vereist door de EU wetgeving; doet een 

beroep op de bevoegde autoriteiten om 

nauwlettend toezicht te blijven houden op 

de exploratie van offshore-olie- en 

gasvelden, en om alle 

beschermingsmaatregelen overeenkomstig 

vastgestelde wetgeving, regelgeving en het 

EU acquis uit te voeren; 

34. erkent de gemaakte goede vorderingen 

op het gebied van energie, waaronder op 

het gebied van verbindingen met 

partnerlanden; verzoekt Montenegro 

wetgeving ter uitvoering van het derde 

energiepakket in te voeren, in het bijzonder 

de richtlijn hernieuwbare energie; blijft 

bezorgd over de niet-duurzame 

ontwikkeling van waterkracht en het feit 

dat vele van de 80 geplande 

waterkrachtcentrales worden gepland 

zonder dat hieraan een gedegen 

milieueffectbeoordeling is voorafgegaan, 

met name ten aanzien van de bescherming 

van de biodiversiteit en de gevolgen van de 

centrales voor beschermde gebieden, zoals 

vereist door de EU-wetgeving en door 

internationale verdragen waar 

Montenegro partij bij is; benadrukt hoe 

belangrijk het is dat er geen grootschalige 

waterkrachtprojecten meer worden 

uitgevoerd langs de rivier de Morača, 

aangezien dergelijke projecten 

aanzienlijke nadelige gevolgen hebben 

voor het Meer van Shkodër en de rivier de 

Tara, die allebei als gebied onder de 

bescherming vallen van internationale en 

nationale wetgeving; doet een beroep op 

de bevoegde autoriteiten om nauwlettend 

toezicht te blijven houden op de exploratie 

van offshore-olie- en gasvelden, en om alle 
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beschermingsmaatregelen overeenkomstig 

vastgestelde wetgeving, regelgeving en het 

EU acquis uit te voeren; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Verslag 2016 over Montenegro 

2016/2309(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. is ingenomen met het feit dat het 

NAVO-toetredingsprotocol van 

Montenegro in mei 2016 is ondertekend, 

als een erkenning van de 

hervormingsinspanningen van Montenegro, 

en dat het protocol momenteel door de 

NAVO-leden wordt geratificeerd, 

aangezien de NAVO een belangrijke 

factor vormt voor stabiliteit en vrede in de 

landen van de Westelijke Balkan; moedigt 

de NAVO-leden in de EU aan voorrang te 

verlenen aan het ratificatieproces en te 

erkennen dat het NAVO-lidmaatschap 

voor Montenegro een belangrijk 

symbolisch en strategisch onderdeel is van 

zijn Euro-Atlantisch integratieproces; 
wijst er nogmaals op dat de EU-

toetredingsonderhandelingen losstaan van 

het NAVO-toetredingsproces; 

40. neemt kennis van het feit dat het 

NAVO-toetredingsprotocol van 

Montenegro in mei 2016 is ondertekend, 

als een erkenning van de 

hervormingsinspanningen van Montenegro, 

en dat het protocol momenteel door de 

NAVO-leden wordt geratificeerd; wijst er 

nogmaals op dat de EU-

toetredingsonderhandelingen losstaan van 

het NAVO-toetredingsproces; 

Or. en 

 

 


