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Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. призовава компетентните органи да 

предприемат необходимите мерки за 

закрила и опазване във връзка с езерото 

Скадар с цел да бъдат запазени 

екологичните му характеристики, 

включително екологичната му цялост; 

призовава правителството да гарантира, 

че преобразуването на националните 

паркове в държавно акционерно 

дружество няма да има неблагоприятни 

последици за тяхната закрила; изразява 

загриженост относно значителното 

забавяне в установяването на закрила по 

отношение на зоните, които са 

идентифицирани като потенциални зони 

от мрежата „Натура 2000“; припомня 

необходимостта от солидни и 

стратегически оценки на въздействието 

върху околната среда в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС и 

международните стандарти; 

32. призовава компетентните органи да 

предприемат необходимите мерки за 

закрила и опазване във връзка с езерото 

Скадар с цел да бъдат запазени 

екологичните му характеристики, 

включително екологичната му цялост; 

призовава правителството да гарантира, 

че преобразуването на националните 

паркове в държавно акционерно 

дружество няма да има неблагоприятни 

последици за тяхната закрила; в този 

контекст, потвърждава изразените 

безпокойства в рамките на 

Рамсарската и Бернската конвенции 

във връзка с устройствения план със 

специална цел за националния парк 

„Езеро Скадар“, в т.ч. проекта 

„Порто“ на езерото Скадар; изразява 

загриженост относно значителното 

забавяне в установяването на закрила по 

отношение на зоните, които са 

идентифицирани като потенциални зони 

от мрежата „Натура 2000“, като 

националния парк „Езеро Скадар“; 

припомня необходимостта от солидни и 

стратегически оценки на въздействието 

върху околната среда в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС и 

международните стандарти; 

Or. en 



 

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

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2017 A8-0050/2 

Изменение  2 

Улрике Луначек 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0050/2017 

Чарлз Танък 

Доклад за Черна гора за 2016 г. 

2016/2309(INI) 

Предложение за резолюция 
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Предложение за резолюция Изменение 

34. признава постигнатия добър 

напредък в областта на енергетиката, 

включително в сферата на 

междусистемната свързаност с 

партньорски държави; призовава Черна 

гора да въведе законодателство за 

прилагане на третия енергиен пакет, 

особено Директивата относно енергията 

от възобновяеми източници; 

продължава да бъде загрижен относно 

разработването на неустойчиви 

водноелектрически централи и факта, че 

много от тях се планират без солидна 

оценка на въздействието върху околната 

среда, по-специално що се отнася до 

опазването на биологичното 

разнообразие и въздействието им върху 

защитените зони, както се изисква от 

законодателството на ЕС; призовава 

компетентните органи да наблюдават 

внимателно проучванията за нефт и 

природен газ в открито море и да 

прилагат всички мерки за защита в 

съответствие с приетото 

законодателство, регламентите и 

достиженията на правото на ЕС; 

34. признава постигнатия добър 

напредък в областта на енергетиката, 

включително в сферата на 

междусистемната свързаност с 

партньорски държави; призовава Черна 

гора да въведе законодателство за 

прилагане на третия енергиен пакет, 

особено Директивата относно енергията 

от възобновяеми източници; 

продължава да бъде загрижен относно 

разработването на неустойчиви 

водноелектрически централи и факта, че 

много от 80-те проекта за 

водноелектрически централи се 

планират без солидна оценка на 

въздействието върху околната среда, по-

специално що се отнася до опазването 

на биологичното разнообразие и 

въздействието им върху защитени 

зони, както се изисква от 

законодателството на ЕС и от 

международните конвенции, по които 

Черна гора е страна; набляга на 

необходимостта да бъдат изоставени 

големите водноелектрически проекти 

на река Морача, тъй като те имат 

значителен отрицателен ефект върху 

езерото Скадар и река Тара, защитени 

по силата на международното и 

националното законодателство; 

призовава компетентните органи да 
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наблюдават внимателно проучванията 

за нефт и природен газ в открито море и 

да прилагат всички мерки за защита в 

съответствие с приетото 

законодателство, регламентите и 

достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

40. приветства факта, че Протоколът 

за присъединяване на Черна гора към 

НАТО беше подписан през май 2016 г., 

като потвърждение на усилията на 

Черна гора в осъществяването на 

реформите, и че протоколът 

понастоящем е в процес на 

ратифициране от членовете на НАТО, 

тъй като НАТО е важен фактор за 

гарантиране на стабилността и мира 

в Западните Балкани; насърчава 

членовете на НАТО в рамките на ЕС 

да дадат приоритет на процеса на 

ратификация и да потвърдят, че 

членството на Черна гора в НАТО е 

важна част, символично и 

стратегически, от процеса на евро-

атлантическата интеграция на 

страната; напомня, че преговорите за 

присъединяване към ЕС са независими 

от процеса на присъединяване към 

НАТО; 

40. отбелязва факта, че Протоколът за 

присъединяване на Черна гора към 

НАТО беше подписан през май 2016 г., 

като потвърждение на усилията на 

Черна гора в осъществяването на 

реформите, и че протоколът 

понастоящем е в процес на 

ратифициране от членовете на НАТО; 

напомня, че преговорите за 

присъединяване към ЕС са независими 

от процеса на присъединяване към 

НАТО; 

Or. en 

 

 


