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8.3.2017 A8-0050/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. vyzýva príslušné orgány, aby prijali 

potrebné opatrenia v oblasti ochrany 

prírody a životného prostredia v súvislosti 

s jazerom Skadar s cieľom zachovať jeho 

ekologickú charakteristiku a jeho 

ekologickú celistvosť; vyzýva vládu, aby 

zabezpečila, že transformácia národných 

parkov na štátnu spoločnosť s ručením 

obmedzeným nebude mať žiadny 

negatívny vplyv na ich ochranu; vyjadruje 

obavy v súvislosti s výrazným 

oneskorením v stanovení ochrany oblastí, 

ktoré sú identifikované ako potenciálne 

oblasti sústavy Natura 2000; pripomína, že 

sú potrebné náležité a strategické 

posúdenia vplyvu na životné prostredie, a 

to v súlade s acquis EÚ a medzinárodnými 

normami; 

32. vyzýva príslušné orgány, aby prijali 

potrebné opatrenia v oblasti ochrany 

prírody a životného prostredia v súvislosti 

s jazerom Skadar s cieľom zachovať jeho 

ekologickú charakteristiku a jeho 

ekologickú celistvosť; vyzýva vládu, aby 

zabezpečila, že transformácia národných 

parkov na štátnu spoločnosť s ručením 

obmedzeným nebude mať žiadny 

negatívny vplyv na ich ochranu; v tejto 

súvislosti uznáva obavy vyjadrené v rámci 

Ramsarského a Bernského dohovoru, 

pokiaľ ide o územný plán osobitného 

účelu pre Národný park jazera Skadar 

vrátane projektu Porto Skadar Lake; 
vyjadruje obavy v súvislosti s výrazným 

oneskorením v stanovení ochrany oblastí, 

ktoré sú identifikované ako potenciálne 

oblasti sústavy Natura 2000, ako napríklad 

Národný park jazera Skadar; pripomína, 

že sú potrebné náležité a strategické 

posúdenia vplyvu na životné prostredie, a 

to v súlade s acquis EÚ a medzinárodnými 

normami; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. uznáva dobré napredovanie v oblasti 

energetiky vrátane v oblasti prepojenia s 

partnerskými krajinami; vyzýva Čiernu 

Horu, aby zaviedla právne predpisy na 

vykonanie tretieho energetického balíka, 

najmä smernice o obnoviteľných zdrojoch 

energie; vyjadruje aj naďalej znepokojenie 

nad neudržateľnou výstavbou vodných 

elektrární a nad tým, že mnohé tieto 

elektrárne sa plánujú bez riadneho 

posúdenia vplyvu na životného prostredie, 

najmä pokiaľ ide o ochranu biodiverzity a 

ich vplyv na chránené oblasti, ako sa 

požaduje v právnych predpisoch EÚ; 

vyzýva príslušné orgány, aby neustále 

pozorne dohliadali na prieskum ložísk a 

ťažby ropy a zemného plynu na mori a aby 

realizovali všetky ochranné opatrenia v 

súlade s prijatou legislatívou, nariadeniami 

a acquis Únie; 

34. uznáva dobré napredovanie v oblasti 

energetiky vrátane v oblasti prepojenia s 

partnerskými krajinami; vyzýva Čiernu 

Horu, aby zaviedla právne predpisy na 

vykonanie tretieho energetického balíka, 

najmä smernice o obnoviteľných zdrojoch 

energie; vyjadruje aj naďalej znepokojenie 

nad neudržateľnou výstavbou vodných 

elektrární a nad tým, že mnohé z 80 

projektov vodných elektrární sa plánujú 

bez riadneho posúdenia vplyvu na 

životného prostredie, najmä pokiaľ ide o 

ochranu biodiverzity a ich vplyv na 

chránené oblasti, ako sa požaduje v 

právnych predpisoch EÚ a 

medzinárodných dohovoroch, kde je 

Čierna Hora signatárskym štátom; 

zdôrazňuje, že treba upustiť od 

rozsiahlych projektov vodných elektrární 

na rieke Morača, pretože majú značný 

negatívny vplyv na Skadarské jazero a 

rieku Tara, ktoré sú obe chránené 

medzinárodnými a vnútroštátnymi 

právnymi predpismi; vyzýva príslušné 

orgány, aby neustále pozorne dohliadali na 

prieskum ložísk a ťažby ropy a zemného 

plynu na mori a aby realizovali všetky 

ochranné opatrenia v súlade s prijatou 

legislatívou, nariadeniami a acquis Únie; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Správa o Čiernej Hore za rok 2016 

2016/2309(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. víta skutočnosť, že protokol o 

pristúpení Čiernej Hory k NATO bol 

podpísaný v máji 2016 ako uznanie úsilia 

Čiernej Hory o vykonávanie reforiem a že 

protokol v súčasnosti ratifikujú členovia 

NATO, keďže NATO je dôležitým 

faktorom stability a mieru na Západom 

Balkáne; nabáda členov NATO, ktorí sú 

členmi EÚ, aby ratifikačný proces 

považovali za prioritu a aby uznali, že 

členstvo v NATO je pre Čiernu Horu 

dôležitou symbolickou a strategickou 

súčasťou integračného procesu do 

euroatlantických štruktúr; pripomína, že 

rokovania o pristúpení k EÚ sú nezávislé 

od prístupového procesu NATO; 

40. berie na vedomie skutočnosť, že 

protokol o pristúpení Čiernej Hory k 

NATO bol podpísaný v máji 2016 ako 

uznanie úsilia Čiernej Hory o vykonávanie 

reforiem a že protokol v súčasnosti 

ratifikujú členovia NATO; pripomína, že 

rokovania o pristúpení k EÚ sú nezávislé 

od prístupového procesu NATO; 

Or. en 

 

 


