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Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. invită autoritățile competente să ia 

măsurile necesare pentru protecția și 

conservarea lacului Skadar, pentru a-i 

menține caracteristicile ecologice, inclusiv 

integritatea ecologică; solicită guvernului 

din Muntenegru să se asigure că 

transformarea parcurilor naționale într-o 

societate deținută de stat, cu răspundere 

limitată, nu va avea efecte adverse asupra 

protejării acestora; își exprimă îngrijorarea 

cu privire la întârzierea semnificativă în 

instituirea protecției pentru zonele care au 

fost identificate ca potențiale componente 

ale rețelei Natura 2000; reamintește 

necesitatea realizării unor evaluări 

strategice fiabile ale impactului asupra 

mediului, în conformitate cu acquis-ul UE 

și cu standardele internaționale; 

32. invită autoritățile competente să ia 

măsurile necesare pentru protecția și 

conservarea lacului Skadar, pentru a-i 

menține caracteristicile ecologice, inclusiv 

integritatea ecologică; solicită guvernului 

din Muntenegru să se asigure că 

transformarea parcurilor naționale într-o 

societate deținută de stat, cu răspundere 

limitată, nu va avea efecte adverse asupra 

protejării acestora; recunoaște, în acest 

context, preocupările exprimate în cadrul 

convențiilor de la Ramsar și Berna cu 

privire la planul de amenajare în scopuri 

speciale pentru Parcul Național Lacul 

Skadar, inclusiv la proiectul de 

construcție „Porto Skadar Lake”; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la 

întârzierea semnificativă în instituirea 

protecției pentru zonele care au fost 

identificate ca potențiale componente ale 

rețelei Natura 2000, cum ar fi Parcul 

Național Lacul Skadar; reamintește 

necesitatea realizării unor evaluări 

strategice fiabile ale impactului asupra 

mediului, în conformitate cu acquis-ul UE 

și cu standardele internaționale; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Amendamentul  2 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. recunoaște progresele importante 

înregistrate în domeniul energetic, inclusiv 

în domeniul interconexiunilor cu țările 

partenere; solicită Muntenegrului să 

introducă o legislație care să pună în 

aplicare cel de-al treilea pachet energetic, 

în special Directiva privind energia din 

surse regenerabile; continuă să fie 

îngrijorat cu privire la dezvoltarea 

hidroelectrică nesustenabilă, inclusiv, în 

special, cu privire la faptul că multe dintre 

aceste centrale sunt planificate fără o 

evaluare solidă a impactului asupra 

mediului, în special în ceea ce privește 

aspectele legate de protejarea 

biodiversității și de impactul acestora 

asupra zonelor protejate, astfel cum 

impune legislația UE; solicită autorităților 

competente să mențină o supraveghere 

vigilentă a operațiunilor de explorare a 

blocurilor de petrol și de gaze offshore și 

să pună în aplicare toate măsurile de 

protecție în conformitate cu legislația, cu 

regulamentele și cu aquis-ul UE adoptate; 

34. recunoaște progresele importante 

înregistrate în domeniul energetic, inclusiv 

în domeniul interconexiunilor cu țările 

partenere; solicită Muntenegrului să 

introducă o legislație care să pună în 

aplicare cel de-al treilea pachet energetic, 

în special Directiva privind energia din 

surse regenerabile; continuă să fie 

îngrijorat cu privire la dezvoltarea 

hidroelectrică nesustenabilă, inclusiv, în 

special, cu privire la faptul că multe dintre 

cele 80 de proiecte de centrale 

hidroelectrice sunt planificate fără o 

evaluare solidă a impactului asupra 

mediului, în special în ceea ce privește 

aspectele legate de protejarea 

biodiversității și de impactul acestora 

asupra zonelor protejate, astfel cum impun 

legislația UE și convențiile internaționale 

la care Muntenegru este parte; subliniază 

că trebuie abandonate proiectele 

hidroelectrice de mari dimensiuni de pe 

râul Morača, deoarece acestea au efecte 

negative semnificative asupra lacului 

Skadar și a râului Tara, ambele având 

statutul de zone protejate în temeiul 

legislației naționale și internaționale; 

solicită autorităților competente să mențină 

o supraveghere vigilentă a operațiunilor de 

explorare a blocurilor de petrol și de gaze 

offshore și să pună în aplicare toate 
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măsurile de protecție în conformitate cu 

legislația, cu regulamentele și cu aquis-ul 

UE adoptate; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Amendamentul  3 

Ulrike Lunacek 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Raportul pe 2016 privind Muntenegru 

2016/2309(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. salută faptul că Protocolul de aderare a 

Muntenegrului la NATO a fost semnat în 

mai 2016, în semn de recunoaștere a 

eforturilor depuse de Muntenegru în 

procesul de punere în aplicare a reformelor, 

precum și faptul că protocolul se află în 

curs de ratificare de către membrii NATO, 

întrucât NATO joacă un rol important în 

asigurarea stabilității și a păcii în 

Balcanii de Vest; încurajează membrii 

NATO din UE să acorde prioritate 

procesului de ratificare și să recunoască 

faptul că aderarea la NATO a 

Muntenegrului este un element strategic 

important și simbolic în cadrul procesului 

de integrare euro-atlantică a țării; 
reamintește că negocierile de aderare la UE 

sunt independente de procesul de aderare la 

NATO; 

40. ia act de faptul că Protocolul de aderare 

a Muntenegrului la NATO a fost semnat în 

mai 2016, în semn de recunoaștere a 

eforturilor depuse de Muntenegru în 

procesul de punere în aplicare a reformelor, 

precum și de faptul că protocolul se află în 

curs de ratificare de către membrii NATO; 

reamintește că negocierile de aderare la UE 

sunt independente de procesul de aderare la 

NATO; 

Or. en 

 

 


