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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. örömmel fogadja a tényt, hogy az 

alkotmány Montenegrót az ökológiára 

kiemelt figyelmet fordító államként 

határozza meg; tudomásul veszi az 

idegenforgalomnak az ország 

gazdaságában játszott jelentıs szerepét, és 

azon képességét, hogy az ország 

fejlıdéséhez hozzájáruljon; ugyanakkor 

megjegyzi az idegenforgalom által a 

környezetre jelentett kockázatokat, és kéri 

a kormányt, hogy tegyen olyan további 

lépéseket a természetvédelem érdekében, 

mint például a környezetrıl szóló törvény 

és a még függıben lévı egyéb szabályok 

gyors végrehajtása, és az Adriai-tenger 

partja esetleges pusztulásának 

megakadályozásához szükséges további 

erıfeszítések; külön felhívja a figyelmet a 

hatékony hulladékkezelés szükségességére, 

különösen helyi szinten, a biztonságos 

hulladéklerakás szavatolása érdekében; 

örömmel fogadja azon intézkedéseket, 

melyek célja alacsonyabb szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság kialakítása az ország 

hatalmas vízerımő- és más 

megújulóenergia-potenciáljának 

kiaknázása által, amely hozzájárul az 

ország saját szükségleteinek fedezéséhez és 

emellett komoly kiviteli forrás és 

devizakereseti forrás is az ország számára; 

ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a nagy 

duzzasztógátak gyakran komoly negatív 
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következményekkel járnak a környezetre 

nézve, és kéri, hogy jóváhagyásuk vagy 

engedélyezésük elıtt, az Európai Unió 

közösségi vívmányaival összhangban, 

végezzék el a megfelelı környezeti 

vizsgálatokat; 

következményekkel járnak a környezetre 

nézve, és kéri, hogy jóváhagyásuk vagy 

engedélyezésük elıtt, az Európai Unió 

közösségi vívmányaival összhangban, 

végezzék el a megfelelı és átlátható 

környezetvédelmi felméréseket, beleértve a 

„környezetvédelmi szempontból jobb 

lehetıségeket”, a közvélemény részvételét, 

valamint a civiltársadalom 

szerepvállalását; 
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