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Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. wzywa właściwe organy do podjęcia 

koniecznych działań na rzecz ochrony i 

konserwacji Jeziora Szkoderskiego, tak aby 

zachować jego właściwości ekologiczne, w 

tym jego integralność ekologiczną; apeluje 

do rządu o zapewnienie, by przekształcenie 

parków narodowych w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością należącą 

do państwa nie miało negatywnego 

wpływu na ich ochronę; wyraża 

zaniepokojenie z powodu znacznych 

opóźnień w ustanowieniu ochrony 

obszarów zidentyfikowanych jako 

potencjalne obszary sieci Natura 2000; 

przypomina o potrzebie przeprowadzenia 

rzetelnych i strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko zgodnie z 

dorobkiem prawnym UE i normami 

międzynarodowymi; 

32. wzywa właściwe organy do podjęcia 

koniecznych działań na rzecz ochrony i 

konserwacji Jeziora Szkoderskiego, tak aby 

zachować jego właściwości ekologiczne, w 

tym jego integralność ekologiczną; apeluje 

do rządu o zapewnienie, by przekształcenie 

parków narodowych w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością należącą 

do państwa nie miało negatywnego 

wpływu na ich ochronę; w związku z tym 

podziela obawy formułowane w 

kontekście konwencji ramsarskiej i 

berneńskiej dotyczące specjalnego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

Parku Narodowego Jezioro Szkoderskie, 

w tym projektu budowlanego Porto 

Skadar Lake; wyraża zaniepokojenie z 

powodu znacznych opóźnień w 

ustanowieniu ochrony obszarów 

zidentyfikowanych jako potencjalne 

obszary sieci Natura 2000, takie jak Park 

Narodowy Jezioro Szkoderskie; 

przypomina o potrzebie przeprowadzenia 

rzetelnych i strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko zgodnie z 

dorobkiem prawnym UE i normami 

międzynarodowymi; 

Or. en 
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Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. wyraża uznanie dla postępów w 

dziedzinie energii, w tym w obszarze 

połączeń z krajami partnerskimi; wzywa 

Czarnogórę do wprowadzenia przepisów 

wdrażających trzeci pakiet energetyczny, 

zwłaszcza dyrektywę w sprawie 

odnawialnych źródeł energii; pozostaje 

zaniepokojony niezrównoważonym 

rozwojem elektrowni wodnych oraz 

faktem, że planowanie budowy wielu z 

tych elektrowni odbywa się bez rzetelnej 

oceny oddziaływania na środowisko, 

zwłaszcza w odniesieniu do ochrony 

różnorodności biologicznej oraz ich 

wpływu na obszary chronione, co jest 

wymogiem określonym w przepisach 

unijnych; wzywa właściwe organy do 

utrzymywania ścisłego nadzoru nad 

przybrzeżnym wydobywaniem gazu i ropy 

naftowej oraz do wdrożenia wszystkich 

zabezpieczeń przewidzianych w 

stosownym ustawodawstwie, regulacjach i 

dorobku prawnym UE; 

34. wyraża uznanie dla postępów w 

dziedzinie energii, w tym w obszarze 

połączeń z krajami partnerskimi; wzywa 

Czarnogórę do wprowadzenia przepisów 

wdrażających trzeci pakiet energetyczny, 

zwłaszcza dyrektywę w sprawie 

odnawialnych źródeł energii; pozostaje 

zaniepokojony niezrównoważonym 

rozwojem elektrowni wodnych oraz 

faktem, że planowanie budowy wielu z 

tych 80 projektów elektrowni wodnych 

odbywa się bez rzetelnej oceny 

oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w 

odniesieniu do ochrony różnorodności 

biologicznej oraz ich wpływu na obszary 

chronione, co jest wymogiem określonym 

w przepisach unijnych i konwencjach 

międzynarodowych, których Czarnogóra 

jest państwem sygnatariuszem; podkreśla 

konieczność zaniechania zakrojonych na 

szeroką skalę projektów budowy 

elektrowni wodnych na rzece Morača, 

ponieważ mają one znaczny szkodliwy 

wpływ na Jezioro Szkoderskie i rzekę 

Tarę, które są objęte ochroną na mocy 

przepisów krajowych i 

międzynarodowych; wzywa właściwe 

organy do utrzymywania ścisłego nadzoru 

nad przybrzeżnym wydobywaniem gazu i 

ropy naftowej oraz do wdrożenia 

wszystkich zabezpieczeń przewidzianych 
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w stosownym ustawodawstwie, 

regulacjach i dorobku prawnym UE; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

40. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie 

w maju 2016 r. protokołu w sprawie 

przystąpienia Czarnogóry do NATO w 

dowód uznania wysiłków reformatorskich 

tego kraju, a także obecną ratyfikację tego 

protokołu przez państwa członkowskie 

NATO, ponieważ NATO stanowi ważny 

czynnik stabilności i pokoju na Bałkanach 

Zachodnich; zachęca członków NATO w 

obrębie UE do priorytetowego 

potraktowania procesu ratyfikacyjnego 

oraz do uznania, że członkostwo w NATO 

jest dla Czarnogóry ważnym, 

symbolicznym i strategicznym elementem 

procesu integracji euroatlantyckiej; 
przypomina, że negocjacje w sprawie 

przystąpienia do UE są niezależne od 

procesu akcesyjnego do NATO; 

40. odnotowuje podpisanie w maju 2016 r. 

protokołu w sprawie przystąpienia 

Czarnogóry do NATO w dowód uznania 

wysiłków reformatorskich tego kraju, a 

także obecną ratyfikację tego protokołu 

przez państwa członkowskie NATO; 

przypomina, że negocjacje w sprawie 

przystąpienia do UE są niezależne od 

procesu akcesyjnego do NATO; 

Or. en 

 

 


