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8.3.2017 A8-0050/1 

Alteração  1 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Insta as autoridades competentes a 

tomarem as medidas de conservação e 

proteção necessárias relativamente ao Lago 

Skadar, de molde a preservar as suas 

características ecológicas, mormente a sua 

integridade ecológica; insta o Governo a 

garantir que a transformação dos parques 

nacionais numa sociedade de 

responsabilidade limitada propriedade do 

Estado não tenha consequências negativas 

para a sua proteção; manifesta preocupação 

com os atrasos significativos na definição 

de medidas de proteção das zonas 

protegidas identificadas como potenciais 

zonas da rede Natura 2000; recorda a 

necessidade de avaliações sólidas e 

estratégicas do impacto ambiental, em 

conformidade com o acervo da UE e as 

normas internacionais; 

32. Insta as autoridades competentes a 

tomarem as medidas de conservação e 

proteção necessárias relativamente ao Lago 

Skadar, de molde a preservar as suas 

características ecológicas, mormente a sua 

integridade ecológica; insta o Governo a 

garantir que a transformação dos parques 

nacionais numa sociedade de 

responsabilidade limitada propriedade do 

Estado não tenha consequências negativas 

para a sua proteção; reconhece, neste 

contexto, as preocupações expressas no 

quadro das convenções de Ramsar e de 

Berna sobre o plano de ordenamento do 

território específico do Parque Nacional 

do Lago Skadar, nomeadamente o projeto 

«Porto Skadar Lake»; manifesta 

preocupação com os atrasos significativos 

na definição de medidas de proteção das 

zonas protegidas identificadas como 

potenciais zonas da rede Natura 2000, 

como o Parque Nacional do Lago Skadar; 

recorda a necessidade de avaliações sólidas 

e estratégicas do impacto ambiental, em 

conformidade com o acervo da UE e as 

normas internacionais; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Alteração  2 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Reconhece os progressos realizados no 

domínio da energia, nomeadamente no 

domínio das interligações com os países 

parceiros; exorta o Montenegro a introduzir 

legislação visando aplicar o terceiro pacote 

da energia em particular, a Diretiva 

«Energias Renováveis»; reitera a sua 

preocupação pelo facto de muitas dessas 

centrais estarem a ser planeadas sem que 

seja levada a cabo uma avaliação adequada 

do impacto ambiental, nomeadamente no 

que diz respeito à proteção da 

biodiversidade e ao seu impacto nas zonas 

protegidas, conforme exigido pela 

legislação da UE; exorta as autoridades 

competentes a manter uma supervisão 

atenta da exploração offshorede petróleo e 

gás e a implementar todas as medidas de 

proteção em conformidade com a 

legislação, a regulamentação e o acervo da 

UE; 

34. Reconhece os progressos realizados no 

domínio da energia, nomeadamente no 

domínio das interligações com os países 

parceiros; exorta o Montenegro a introduzir 

legislação visando aplicar o terceiro pacote 

da energia em particular, a Diretiva 

«Energias Renováveis»; reitera a sua 

preocupação com o desenvolvimento 

insustentável da energia hidroelétrica e 

pelo facto de muitos dos 80 projetos de 

centrais hidroelétricas centrais estarem a 

ser planeados sem que seja levada a cabo 

uma avaliação adequada do impacto 

ambiental, nomeadamente no que diz 

respeito à proteção da biodiversidade e ao 

seu impacto nas zonas protegidas, 

conforme exigido pela legislação da UE e 

pelas convenções internacionais de que o 

Montenegro é Estado signatário; salienta 

a necessidade de abandonar os projetos 

hidroelétricos de grande escala no rio 

Morača, uma vez que têm efeitos adversos 

significativos para o lago Skadar e para o 

rio Tara, que constituem zonas protegidas 

ao abrigo da legislação nacional e 

internacional; exorta as autoridades 

competentes a manter uma supervisão 

atenta da exploração offshorede petróleo e 

gás e a implementar todas as medidas de 

proteção em conformidade com a 

legislação, a regulamentação e o acervo da 
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UE; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Alteração  3 

Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

2016/2309(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Congratula-se com a assinatura, em 

maio de 2016, do Protocolo de Adesão do 

Montenegro à NATO, em reconhecimento 

dos esforços do país na execução das 

reformas, e com o facto de o protocolo se 

encontrar em fase de ratificação por 

membros da NATO, uma vez que esta 

constitui um fator importante para 

garantir a estabilidade e a paz nos Balcãs 

Ocidentais; encoraja os membros da 

NATO pertencentes à UE a darem 

prioridade ao processo de ratificação e a 

reconhecerem que a integração do 

Montenegro na NATO reveste valor 

simbólico e estratégico importante para o 

país no seu processo de integração euro-

atlântica; recorda que as negociações de 

adesão à UE são independentes do 

processo de adesão à NATO; 

40. Regista a assinatura, em maio de 2016, 

do Protocolo de Adesão do Montenegro à 

NATO, em reconhecimento dos esforços 

do país na execução das reformas, e com o 

facto de o protocolo se encontrar em fase 

de ratificação por membros da NATO; 

recorda que as negociações de adesão à UE 

são independentes do processo de adesão à 

NATO; 

Or. en 

 

 


