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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. opfordrer de kompetente myndigheder 

til at træffe de nødvendige beskyttelses- og 

bevaringsforanstaltninger for Skadarsøen 

med henblik på at bevare dens 

miljømæssige særegenhed, herunder dens 

miljømæssige integritet; opfordrer 

regeringen til at sikre, at omdannelsen af 

nationalparker til et statsejet aktieselskab 

ikke får negative konsekvenser for 

bevaringen af dem; udtrykker bekymring 

over de betydelige forsinkelser med hensyn 

til at etablere beskyttelse af områder, der er 

udpeget som potentielle Natura 2000-

områder; minder om behovet for en solid 

og strategisk vurdering af virkningerne på 

miljøet i overensstemmelse med EU-retten 

og internationale standarder; 

32. opfordrer de kompetente myndigheder 

til at træffe de nødvendige beskyttelses- og 

bevaringsforanstaltninger for Skadarsøen 

med henblik på at bevare dens 

miljømæssige særegenhed, herunder dens 

miljømæssige integritet; opfordrer 

regeringen til at sikre, at omdannelsen af 

nationalparker til et statsejet aktieselskab 

ikke får negative konsekvenser for 

bevaringen af dem; anerkender i denne 

forbindelse de betænkeligheder, der er 

givet udtryk for inden for rammerne af 

Ramsarkonventionen og 

Bernkonventionen, vedrørende 

lokalplanen med særligt formål for 

nationalparken Skadarsøen, herunder 

projektet om en havn i Skadarsøen; 
udtrykker bekymring over de betydelige 

forsinkelser med hensyn til at etablere 

beskyttelse af områder, der er udpeget som 

potentielle Natura 2000-områder, såsom 

nationalparken Skadarsøen; minder om 

behovet for en solid og strategisk vurdering 

af virkningerne på miljøet i 

overensstemmelse med EU-retten og 

internationale standarder; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2017 A8-0050/2 

Ændringsforslag  2 

Ulrike Lunacek 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2017 

Charles Tannock 

2016-rapporten om Montenegro 

2016/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. anerkender de gode fremskridt, der er 

sket på energiområdet, bl.a. inden for 

sammenkobling med partnerlande; 

opfordrer Montenegro til at indføre 

lovgivning til gennemførelse af den tredje 

energipakke, navnlig direktivet om 

vedvarende energi; giver fortsat udtryk for 

bekymring over den ikkebæredygtige 

udvikling af vandkraft og over, at mange af 

disse anlæg planlægges uden en forsvarlig 

vurdering af virkningerne på miljøet, især 

hvad angår beskyttelse af biodiversiteten 

og deres påvirkning af beskyttede områder, 

som påkrævet i EU-lovgivningen; 

opfordrer de kompetente myndigheder til 

nøje at overvåge offshoreefterforskningen 

efter olie og gas og til at gennemføre alle 

beskyttelsesforanstaltninger i 

overensstemmelse med vedtagne love, 

forordninger og gældende EU-ret; 

34. anerkender de gode fremskridt, der er 

sket på energiområdet, bl.a. inden for 

sammenkobling med partnerlande; 

opfordrer Montenegro til at indføre 

lovgivning til gennemførelse af den tredje 

energipakke, navnlig direktivet om 

vedvarende energi; giver fortsat udtryk for 

bekymring over den ikkebæredygtige 

udvikling af vandkraft og over, at mange af 

de 80 projekter om vandkraftværker 
planlægges uden en forsvarlig vurdering af 

virkningerne på miljøet, især hvad angår 

beskyttelse af biodiversiteten og deres 

påvirkning af beskyttede områder, som 

påkrævet i EU-lovgivningen og i 

internationale konventioner, som 

Montenegro har tiltrådt; understreger, at 

det er nødvendigt at droppe de store 

vandkraftprojekter ved Moračafloden, da 

de har væsentlige negative konsekvenser 

for Skadarsøen og Tarafloden, som begge 

er beskyttede områder i henhold til 

national og international lovgivning; 
opfordrer de kompetente myndigheder til 

nøje at overvåge offshoreefterforskningen 

efter olie og gas og til at gennemføre alle 

beskyttelsesforanstaltninger i 

overensstemmelse med vedtagne love, 

forordninger og gældende EU-ret; 

Or. en 
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40. glæder sig over, at protokollen om 

Montenegros tiltrædelse af NATO blev 

undertegnet i maj 2016 i anerkendelse af 

Montenegros bestræbelser på at 

gennemføre reformer, og over, at 

protokollen i øjeblikket ratificeres af 

NATO's medlemsstater, eftersom NATO er 

en vigtig faktor med hensyn til at sikre 

stabilitet og fred på Vestbalkan; tilskynder 

NATO's medlemsstater i EU til at 

prioritere ratifikationsprocessen og 

anerkende, at NATO-medlemsskab for 

Montenegro er et vigtigt symbolsk og 

strategisk led i landets euro-atlantiske 

integrationsproces; erindrer om, at EU-

tiltrædelsesforhandlingerne er uafhængige 

af NATO's tiltrædelsesproces; 

40. bemærker, at protokollen om 

Montenegros tiltrædelse af NATO blev 

undertegnet i maj 2016 i anerkendelse af 

Montenegros bestræbelser på at 

gennemføre reformer, og over, at 

protokollen i øjeblikket ratificeres af 

NATO's medlemsstater, eftersom NATO er 

en vigtig faktor med hensyn til at sikre 

stabilitet og fred på Vestbalkan; erindrer 

om, at EU-tiltrædelsesforhandlingerne er 

uafhængige af NATO's tiltrædelsesproces; 

Or. en 

 

 


