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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

31. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-

Kostituzzjoni tiddefinixxi lill-Montenegro 

bħala stat ekoloāiku; josserva r-rwol 

sinifikanti li t-turiŜmu Ŝvolāa fl-ekonomija 

u l-potenzjal tiegħu biex jikkontribrixxi 

għall-iŜvilupp tal-pajjiŜ; josserva, iŜda, ir-

riskji għall-ambjent li jirriŜultaw mit-

turiŜmu u jistieden lill-gvern jieħu passi 

ulterjuri biex iħares in-natura, bħall-

implimentazzjoni rapida tal-leāiŜlazzjoni 

dwar l-ambjenti u leāiŜlazzjoni sussidjarja 

pendenti u aktar sforzi meħtieāa għall-

prevenzjoni mill-qerda possibbli tal-kosta 

tal-Baħar Adrijatiku; jiābed attenzjoni 

partikolari għall-bŜonn ta' āestjoni effikaëi 

tal-iskart, partikolarment fuq livell lokali, 

biex jiāi garantit ir-rimi mingħajr periklu; 

jilqa' poŜittivament il-miŜuri għall-iŜvilupp 

ta' ekonomija b'konsum baxx ta' karbonju 

permezz tal-iŜvilupp tal-potenzjal 

idroelettriku enormi u enerāija rinnovabbli 

oħra, li se jikkontribwixxu biex ikopru l-

ħtiāijiet domestiëi u saħansitra jkunu 

riŜorsa għall-esportazzjoni u fattur li se 

jattira fil-pajjiŜ valuti barranin; iwissi, 

madankollu, li digi fuq skala kbira ta' spiss 

ikollhom impatti negattivi kbar fuq l-

ambjent u jitlob stima ambjentali adatta 

qabel l-approvazzjoni tagħhom, 

f'konformità mal-acquis tal-UE; 
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riŜorsa għall-esportazzjoni u fattur li se 
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acquis tal-UE; 
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