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Propunere de rezoluție B7-0157/2011 

Charles Tannock 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Procesul de integrare europeană a Republicii Muntenegru 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. salută definirea prin Constituție a 

Muntenegrului ca stat ecologic; constată 
rolul semnificativ jucat în economie de 
turism și potențialul acestuia de a contribui 

la dezvoltarea țării; ia act, cu toate acestea, 
de riscul de deteriorare a mediului din 

cauza turismului și solicită guvernului să ia 
mai multe măsuri pentru a proteja natura, 
cum ar fi implementarea rapidă a legii 

mediului și a legilor derivate importante, și 
să facă eforturile necesare pentru a preveni 
posibila devastare a coastei Mării 
Adriatice; atrage atenția în mod special 
asupra necesității unei gestionări eficiente a 

deșeurilor, mai ales la nivel local, pentru a 
asigura depozitarea acestora în condiții de 
siguranță; salută măsurile de creare a unei 

economii cu mai puține emisii de dioxid de 
carbon, prin dezvoltarea potențialului 

enorm al țării în materie de hidroenergie și 
alte tipuri de energii regenerabile, care va 
contribui la satisfacerea nevoilor interne și 

va fi chiar o resursă semnificativă la export 
și o modalitate de a atrage valută străină în 

țară; avertizează însă că barajele de mari 
dimensiuni au adesea importante efecte 
negative asupra mediului și solicită 

efectuarea unor evaluări ecologice 
corespunzătoare înainte de aprobarea sau 

autorizarea acestora, în conformitate cu 
acquis-ul UE; 

31. salută definirea prin Constituție a 

Muntenegrului ca stat ecologic; constată 
rolul semnificativ jucat în economie de 
turism și potențialul acestuia de a contribui 

la dezvoltarea țării; ia act, cu toate acestea, 
de riscul de deteriorare a mediului din 

cauza turismului și solicită guvernului să ia 
mai multe măsuri pentru a proteja natura, 
cum ar fi implementarea rapidă a legii 

mediului și a legilor derivate importante, și 
să facă eforturile necesare pentru a preveni 
posibila devastare a coastei Mării 
Adriatice; atrage atenția în mod special 
asupra necesității unei gestionări eficiente a 

deșeurilor, mai ales la nivel local, pentru a 
asigura depozitarea acestora în condiții de 
siguranță; salută măsurile de creare a unei 

economii cu mai puține emisii de dioxid de 
carbon, prin dezvoltarea potențialului 

enorm al țării în materie de hidroenergie și 
alte tipuri de energii regenerabile, care va 
contribui la satisfacerea nevoilor interne și 

va fi chiar o resursă semnificativă la export 
și o modalitate de a atrage valută străină în 

țară; avertizează însă că barajele de mari 
dimensiuni au adesea importante efecte 
negative asupra mediului și solicită 

efectuarea unor evaluări ecologice 
corespunzătoare și transparente, inclusiv 
cu privire la „opțiunile mai bune din 
punct de vedere ecologic”, precum și 
participarea publicului și implicarea 
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societății civile înainte de aprobarea sau 
autorizarea acestora, în conformitate cu 
acquis-ul UE; 

Or. en 

 
 


