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Charles Tannock 
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2016/2309(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att vidta nödvändiga 

skydds- och bevarandeåtgärder avseende 

Skadarsjön i syfte att bevara sjöns 

ekologiska särdrag, inbegripet dess 

ekologiska integritet. Parlamentet 

uppmanar regeringen att se till att 

omvandlingen av nationalparker till ett 

statligt ägt aktiebolag inte kommer att ha 

någon negativ inverkan på skyddet av dem. 

Parlamentet uttrycker oro över betydande 

förseningar i samband med upprättandet av 

skydd för områden som identifierats som 

potentiella Natura 2000-områden. 

Parlamentet erinrar om att det behövs 

gedigna och strategiska 

miljökonsekvensbedömningar som 

överensstämmer med EU:s regelverk och 

internationella normer. 

32. Parlamentet uppmanar de behöriga 

myndigheterna att vidta nödvändiga 

skydds- och bevarandeåtgärder avseende 

Skadarsjön i syfte att bevara sjöns 

ekologiska särdrag, inbegripet dess 

ekologiska integritet. Parlamentet 

uppmanar regeringen att se till att 

omvandlingen av nationalparker till ett 

statligt ägt aktiebolag inte kommer att ha 

någon negativ inverkan på skyddet av dem. 

Parlamentet är i detta sammanhang 

medvetet om de farhågor som uttryckts 

inom ramen för Ramsar- och 

Bernkonventionerna i fråga om den 

fysiska planeringen för särskilda ändamål 

för nationalparken Skadarsjön, inbegripet 

projektet Porto Skadar Lake. Parlamentet 

uttrycker oro över betydande förseningar i 

samband med upprättandet av skydd för 

områden som identifierats som potentiella 

Natura 2000-områden, t.ex. 

nationalparken Skadarsjön. Parlamentet 

erinrar om att det behövs gedigna och 

strategiska miljökonsekvensbedömningar 

som överensstämmer med EU:s regelverk 

och internationella normer. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet noterar de goda 

framsteg som gjorts på energiområdet, 

bland annat när det gäller 

sammankopplingar med partnerländer. 

Montenegro uppmanas att införa 

lagstiftning för att genomföra det tredje 

energipaketet, särskilt direktivet om 

främjande av användningen av energi från 

förnybara energikällor. Parlamentet 

uttrycker oro över den ohållbara 

utvecklingen av vattenkraft och det faktum 

att många av dessa anläggningar planeras 

utan gedigna 

miljökonsekvensbedömningar, särskilt 

avseende det skydd av den biologiska 

mångfalden och deras inverkan på 

skyddade områden som krävs enligt EU-

lagstiftningen. Parlamentet uppmanar de 

behöriga myndigheterna att fortsatt 

noggrant övervaka utforskningen av olja 

och gas till havs och att genomföra alla 

skyddsåtgärder i enlighet med antagen 

lagstiftning, förordningar och EU:s 

regelverk. 

34. Europaparlamentet noterar de goda 

framsteg som gjorts på energiområdet, 

bland annat när det gäller 

sammankopplingar med partnerländer. 

Montenegro uppmanas att införa 

lagstiftning för att genomföra det tredje 

energipaketet, särskilt direktivet om 

främjande av användningen av energi från 

förnybara energikällor. Parlamentet 

uttrycker oro över den ohållbara 

utvecklingen av vattenkraft och det faktum 

att många av de 80 

vattenkraftverksprojekten planeras utan 

gedigna miljökonsekvensbedömningar, 

särskilt avseende det skydd av den 

biologiska mångfalden och deras inverkan 

på skyddade områden som krävs enligt 

EU-lagstiftningen och de internationella 

konventioner som Montenegro 

undertecknat. Parlamentet betonar att de 

storskaliga vattenkraftsprojekten i floden 

Morača måste avbrytas, eftersom de har 

betydande negativa konsekvenser för 

Skadarsjön och floden Tara, som båda är 

skyddade områden enligt nationell och 

internationell lagstiftning. Parlamentet 

uppmanar de behöriga myndigheterna att 

fortsatt noggrant övervaka utforskningen 

av olja och gas till havs och att genomföra 

alla skyddsåtgärder i enlighet med antagen 

lagstiftning, förordningar och EU:s 
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Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet gläder sig åt att 

Montenegros anslutningsprotokoll till Nato 

undertecknades i maj 2016, som ett 

erkännande av Montenegros 

ansträngningar för att genomföra reformer, 

och att protokollet för närvarande 

ratificeras av Natoländerna, eftersom Nato 

är en viktig faktor för att säkerställa 

stabilitet och fred på västra Balkan. 

Parlamentet uppmuntrar Natoländerna 

inom EU att prioritera 

ratificeringsprocessen och erkänna att 

Montenegros Natomedlemskap är ett 

viktigt symboliskt och strategiskt led i 

landets euroatlantiska 

integrationsprocess. Parlamentet erinrar 

om att anslutningsförhandlingarna med EU 

är frikopplade från processen för 

anslutning till Nato. 

40. Europaparlamentet konstaterar att 

Montenegros anslutningsprotokoll till Nato 

undertecknades i maj 2016, som ett 

erkännande av Montenegros 

ansträngningar för att genomföra reformer, 

och att protokollet för närvarande 

ratificeras av Natoländerna. Parlamentet 

erinrar om att anslutningsförhandlingarna 

med EU är frikopplade från processen för 

anslutning till Nato. 

Or. en 

 

 


