
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

8.3.2017 A8-0050/1 

Predlog spremembe  1 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Poročilo o Črni gori za leto 2016 

2016/2309(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva pristojne organe, naj za jezero 

Skadar sprejmejo potrebne varstvene in 

ohranitvene ukrepe, da bi se ohranile 

njegove ekološke značilnosti; poziva vlado, 

naj zagotovi, da preoblikovanje 

nacionalnih parkov v državne družbe z 

omejeno odgovornostjo ne bo negativno 

vplivalo na njihovo varstvo; je zaskrbljen 

zaradi velikih zamud pri vzpostavljanju 

zaščite za območja, ki so opredeljena kot 

možna območja omrežja Natura 2000; 

opozarja, da je treba opraviti zanesljivo in 

strateško presojo vpliva na okolje v skladu 

s pravnim redom EU in mednarodnimi 

standardi; 

32. poziva pristojne organe, naj za 

Skadarsko jezero sprejmejo potrebne 

varstvene in ohranitvene ukrepe, da bi se 

ohranile njegove ekološke značilnosti in 

ekološka celovitost; poziva vlado, naj 

zagotovi, da preoblikovanje nacionalnih 

parkov v državne družbe z omejeno 

odgovornostjo ne bo negativno vplivalo na 

njihovo varstvo; ob tem priznava v okviru 

Ramsarske in Bernske konvencije 

izražene pomisleke glede posebnega 

prostorskega načrta za nacionalni park 

Skadarsko jezero, ki vključuje tudi projekt 

jezerskega pristanišča; je zaskrbljen zaradi 

velikih zamud pri vzpostavljanju zaščite za 

območja, ki so opredeljena kot možna 

območja omrežja Natura 2000, na primer 

nacionalni park Skadarsko jezero; 

opozarja, da je treba opraviti zanesljivo in 

strateško presojo vpliva na okolje v skladu 

s pravnim redom EU in mednarodnimi 

standardi; 

Or. en 
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34. priznava pomemben napredek na 

področju energetike, vključno s področjem 

medsebojnih povezav s partnerskimi 

državami; poziva Črno goro, naj sprejme 

zakonodajo za izvajanje tretjega 

energetskega svežnja, zlasti direktivo o 

obnovljivih virih energije; še vedno izraža 

zaskrbljenost zaradi netrajnostnega razvoja 

vodne energije in ker se veliko 

hidroelektrarn načrtuje brez zanesljive 

presoje vplivov na okolje, zlasti v zvezi z 

zaščito biotske raznovrstnosti in njihovim 

vplivom na zavarovana območja v skladu z 

zakonodajo EU; poziva pristojne organe, 

naj pozorno spremljajo dejavnosti iskanje 

nafte in zemeljskega plina na odprtem 

morju ter izvajajo vse varstvene ukrepe v 

skladu s sprejeto zakonodajo, predpisi in 

pravnim redom EU; 

34. priznava doseženi napredek na 

področju energetike, vključno s področjem 

medsebojnih povezav s partnerskimi 

državami; poziva Črno goro, naj sprejme 

zakonodajo za izvajanje tretjega 

energetskega svežnja, zlasti direktivo o 

obnovljivih virih energije; še vedno izraža 

zaskrbljenost zaradi netrajnostnega razvoja 

vodne energije in ker se projekti za 80 

hidroelektrarn načrtujejo brez zanesljive 

presoje vplivov na okolje, zlasti v zvezi z 

zaščito biotske raznovrstnosti in vplivom 

projektov na zavarovana območja v skladu 

z zakonodajo EU ter v skladu z 

mednarodnimi konvencijami, ki jih je 

Črna gora podpisala; poudarja, da je 

treba opustiti obsežne projekte za 

hidroelektrarne na reki Morači, saj so 

močno škodljivi za Skadarsko jezero in 

reko Taro, ki sta po nacionalni in 

mednarodni zakonodaji zaščiteni območji; 
poziva pristojne organe, naj pozorno 

spremljajo dejavnosti iskanja nafte in 

zemeljskega plina na odprtem morju ter 

izvajajo vse varstvene ukrepe v skladu s 

sprejeto zakonodajo, predpisi in pravnim 

redom EU; 

Or. en 
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40. pozdravlja dejstvo, da je bil maja 2016 

kot znak priznavanja prizadevanj Črne gore 

za izvajanje reform podpisan protokol za 

pristop Črne gore k zvezi NATO, ki ga 

članice zveze NATO trenutno ratificirajo, 

saj je NATO pomemben dejavnik za 

stabilnost in mir na Zahodnem Balkanu; 

poziva države članice EU, ki so članice 

zveze NATO, naj namenijo prednost 

postopku ratifikacije in naj priznajo, da je 

članstvo v tej zvezi za Črno goro 

pomemben simbolični in strateški del 

procesa evro-atlantskega povezovanja; 
opominja, da potekajo pogajanja o pristopu 

k EU neodvisno od pristopnih pogajanj z 

Natom; 

40. pozdravlja dejstvo, da je bil maja 2016 

kot znak priznavanja prizadevanj Črne gore 

za izvajanje reform podpisan protokol za 

pristop Črne gore k zvezi NATO, ki ga 

članice zveze NATO ravno ratificirajo; 

opominja, da potekajo pogajanja o pristopu 

k EU neodvisno od pristopnih pogajanj z 

Natom; 

Or. en 

 

 


