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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. palub pädevatel ametiasutustel võtta 

Skadari järve ökoloogiliste omaduste ja 

ökoloogilise terviklikkuse säilitamiseks 

vajalikke kaitsemeetmeid; palub valitsusel 

tagada, et rahvusparkide 

ümberkujundamine riigile kuuluvaks 

osaühinguks ei mõjuta negatiivselt 

rahvusparkide kaitset; peab 

murettekitavaks märkimisväärseid viivitusi 

potentsiaalsete Natura 2000 võrgustiku 

aladena määratletud alade kaitsmise 

tagamisel; tuletab meelde keskkonnamõju 

usaldusväärse ja strateegilise hindamise 

vajalikkust kooskõlas ELi õigustiku ja 

rahvusvaheliste normidega; 

32. palub pädevatel ametiasutustel võtta 

Skadari järve ökoloogiliste omaduste ja 

ökoloogilise terviklikkuse säilitamiseks 

vajalikke kaitsemeetmeid; palub valitsusel 

tagada, et rahvusparkide 

ümberkujundamine riigile kuuluvaks 

osaühinguks ei mõjuta negatiivselt 

rahvusparkide kaitset; mõistab muret, 

mida on väljendatud Ramsari ja Berni 

konventsioonide raames Skadari järve 

rahvuspargi eriotstarbelise ruumilise 

kava, sh ehitusprojekti „Porto Skadar 

Lake“ suhtes; peab murettekitavaks 

märkimisväärseid viivitusi selliste 

potentsiaalsete Natura 2000 võrgustiku 

aladena määratletud alade nagu Skadari 

järve rahvuspark kaitsmise tagamisel; 

tuletab meelde keskkonnamõju 

usaldusväärse ja strateegilise hindamise 

vajalikkust kooskõlas ELi õigustiku ja 

rahvusvaheliste normidega; 

Or. en 
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34. tunnustab edusamme, mis on 

saavutatud energeetikas, sealhulgas 

partnerriikidega energiaühenduste suhtes; 

kutsub Montenegrot üles kehtestama 

õigusakte kolmanda energiapaketi, eriti 

taastuvenergia direktiivi rakendamiseks; 

väljendab jätkuvalt muret hüdroenergia 

mittekestliku arendamise pärast ja selle 

pärast, et paljusid neist jaamadest 

kavandatakse ilma usaldusväärse 

keskkonnamõju hindamiseta, milles 

arvestataks eelkõige bioloogilise 

mitmekesisuse kaitset ja jaamade mõju 

kaitsealadele, nagu seda nõutakse ELi 

õigusaktides; palub pädevatel 

ametiasutustel jälgida valvsalt avamere 

nafta- ja gaasiuuringuid ning rakendada 

kõiki kaitsemeetmeid kooskõlas 

vastuvõetud õigusaktide, eeskirjade ja ELi 

õigustikuga; 

34. tunnustab edusamme, mis on 

saavutatud energeetikas, sealhulgas 

partnerriikidega energiaühenduste suhtes; 

kutsub Montenegrot üles kehtestama 

õigusakte kolmanda energiapaketi, eriti 

taastuvenergia direktiivi rakendamiseks; 

väljendab jätkuvalt muret hüdroenergia 

mittekestliku arendamise pärast ja selle 

pärast, et paljusid neist 80st 

hüdroelektrijaama projektist kavandatakse 

ilma usaldusväärse keskkonnamõju 

hindamiseta, milles arvestataks eelkõige 

bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja 

jaamade mõju kaitsealadele, nagu seda 

nõutakse ELi õigusaktides ja 

rahvusvahelistes konventsioonides, 

millega Montenegro on ühinenud; 

rõhutab vajadust katkestada ulatuslikud 

Morača jõe hüdroenergiaprojektid, sest 

need kahjustavad tõsiselt Skadari järve ja 

Tara jõge, mis on riiklike ja 

rahvusvaheliste õigusaktidega kaitstud 

alad; palub pädevatel ametiasutustel 

jälgida valvsalt avamere nafta- ja 

gaasiuuringuid ning rakendada kõiki 

kaitsemeetmeid kooskõlas vastuvõetud 

õigusaktide, eeskirjade ja ELi õigustikuga; 

Or. en 
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40. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

Montenegro NATOga ühinemise protokoll 

allkirjastati 2016. aasta mais tunnustusena 

Montenegro jõupingutuste eest reformide 

elluviimisel ning et praegu toimub 

protokolli ratifitseerimine NATO 

liikmesriikide poolt, sest NATO on oluline 

tegur stabiilsuse ja rahu tagamiseks 

Lääne-Balkani riikides; julgustab ELi 

kuuluvaid NATO liikmesriike pidama 

ratifitseerimisprotsessi prioriteetseks ja 

tunnistama, et Montenegro NATO-

liikmesusel on riigi Euroopa-Atlandi 

integratsiooniprotsessis oluline 

sümboolne ja strateegiline tähendus; 
tuletab meelde, et ühinemisläbirääkimised 

ELiga ei ole seotud NATOga ühinemise 

protsessiga; 

40. võtab teadmiseks asjaolu, et 

Montenegro NATOga ühinemise protokoll 

allkirjastati 2016. aasta mais tunnustusena 

Montenegro jõupingutuste eest reformide 

elluviimisel ning et praegu toimub 

protokolli ratifitseerimine NATO 

liikmesriikide poolt; tuletab meelde, et 

ühinemisläbirääkimised ELiga ei ole 

seotud NATOga ühinemise protsessiga; 

Or. en 

 

 


