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8.3.2017 A8-0050/1 

Tarkistus  1 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 

toteuttamaan tarvittavat Skadar-järveä 

koskevat suojelu- ja säilytystoimet sen 

ekologisten ominaisuuksien, myös sen 

ekologisen eheyden, säilyttämiseksi; 

kehottaa hallitusta varmistamaan, että 

luonnonpuistojen muuttaminen valtion 

omistamaksi osakeyhtiöksi ei vaikuta 

kielteisesti niiden suojeluun; ilmaisee 

huolestumisensa merkittävistä viipeistä 

suojelun toteutumisessa alueilla, jotka on 

yksilöity mahdollisiksi Natura 2000 -

verkostoon kuuluviksi alueiksi; palauttaa 

mieliin, että on tehtävä asianmukainen ja 

strateginen ympäristövaikutusten arviointi 

unionin säännöstön ja kansainvälisten 

normien mukaisesti; 

32. kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 

toteuttamaan tarvittavat Skadar-järveä 

koskevat suojelu- ja säilytystoimet sen 

ekologisten ominaisuuksien, myös sen 

ekologisen eheyden, säilyttämiseksi; 

kehottaa hallitusta varmistamaan, että 

luonnonpuistojen muuttaminen valtion 

omistamaksi osakeyhtiöksi ei vaikuta 

kielteisesti niiden suojeluun; on tässä 

yhteydessä tietoinen Ramsarin ja Bernin 

yleissopimusten yhteydessä ilmaistuista 

huolenaiheista, jotka koskevat Skadar-

järven luonnonpuiston 

erityisaluesuunnitelmaa, Porto Skadar 

Lake -rakennushanke mukaan luettuna; 
ilmaisee huolestumisensa merkittävistä 

viipeistä suojelun toteutumisessa alueilla, 

jotka on yksilöity mahdollisiksi Natura 

2000 -verkostoon kuuluviksi alueiksi, 

esimerkiksi Skadar-järven 

luonnonpuiston alueella; palauttaa 

mieliin, että on tehtävä asianmukainen ja 

strateginen ympäristövaikutusten arviointi 

unionin säännöstön ja kansainvälisten 

normien mukaisesti; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Tarkistus  2 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. panee merkille hyvän edistymisen 

energia-alalla, yhteenliitännät 

kumppanimaiden kanssa mukaan luettuina; 

kehottaa Montenegroa ottamaan käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 

kolmas energiapaketti, erityisesti 

uusiutuvista energialähteistä annettu 

direktiivi; ilmaisee jälleen huolestumisensa 

vesivoimahankkeiden kestämättömästä 

kehittämisestä sekä siitä, että useat näistä 

laitoksista on suunniteltu ilman luotettavaa 

ympäristövaikutusten arviointia, erityisesti 

biologisen monimuotoisuuden suojelun 

näkökulmasta sekä ottaen huomioon niiden 

vaikutus suojeltuihin alueisiin, kuten 

unionin lainsäädäntö edellyttää; kehottaa 

toimivaltaisia viranomaisia valvomaan 

jatkossakin öljyn- ja kaasunporausta 

avomerellä ja panemaan täytäntöön kaikki 

suojelutoimet voimassa olevan 

lainsäädännön, asetusten ja unionin 

säännöstön mukaisesti; 

34. panee merkille hyvän edistymisen 

energia-alalla, yhteenliitännät 

kumppanimaiden kanssa mukaan luettuina; 

kehottaa Montenegroa ottamaan käyttöön 

lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 

kolmas energiapaketti, erityisesti 

uusiutuvista energialähteistä annettu 

direktiivi; ilmaisee jälleen huolestumisensa 

vesivoimahankkeiden kestämättömästä 

kehittämisestä sekä siitä, että useat näistä 

80 vesivoimalaitoshankkeesta on 

suunniteltu ilman luotettavaa 

ympäristövaikutusten arviointia, erityisesti 

biologisen monimuotoisuuden suojelun 

näkökulmasta sekä ottaen huomioon niiden 

vaikutus suojeltuihin alueisiin, kuten 

unionin lainsäädäntö ja kansainväliset 

yleissopimukset, joiden sopimuspuoli 

Montenegro on, edellyttävät; korostaa 

tarvetta luopua Morača-joen suurista 

vesivoimahankkeista, koska ne 

vaikuttavat hyvin haitallisesti Skadar-

järveen ja Tara-jokeen, jotka ovat 

kansallisen lainsäädännön ja 

kansainvälisen oikeuden nojalla 

suojeltuja; kehottaa toimivaltaisia 

viranomaisia valvomaan jatkossakin öljyn- 

ja kaasunporausta avomerellä ja panemaan 

täytäntöön kaikki suojelutoimet voimassa 

olevan lainsäädännön, asetusten ja unionin 

säännöstön mukaisesti; 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Tarkistus  3 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

2016/2309(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. panee tyytyväisenä merkille, että 

Montenegron Natoon liittymistä koskeva 

pöytäkirja allekirjoitettiin toukokuussa 

2016 tunnustuksena Montenegron 

ponnisteluista uudistusten toteuttamiseksi 

ja että pöytäkirja on parhaillaan Naton 

jäsenvaltioiden ratifioitavana, sillä Nato on 

tärkeä toimija Länsi-Balkanin vakauden 

ja rauhan varmistamisen kannalta; 

kehottaa EU:hun kuuluvia Naton 

jäsenvaltioita pitämään ratifiointia 

ensisijaisena asiana ja tunnustamaan, 

että Montenegron Nato-jäsenyydellä on 

tärkeä symbolinen ja strateginen merkitys 

maan euroatlanttisessa 

integraatioprosessissa; muistuttaa, että 

EU-jäsenyysneuvottelut ja Natoon 

liittymisen prosessi ovat toisistaan 

riippumattomia; 

40. panee merkille, että Montenegron 

Natoon liittymistä koskeva pöytäkirja 

allekirjoitettiin toukokuussa 2016 

tunnustuksena Montenegron ponnisteluista 

uudistusten toteuttamiseksi ja että 

pöytäkirja on parhaillaan Naton 

jäsenvaltioiden ratifioitavana; muistuttaa, 

että EU-jäsenyysneuvottelut ja Natoon 

liittymisen prosessi ovat toisistaan 

riippumattomia; 

Or. en 

 

 


