
 

AM\1053346EL.doc  PE550.005v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

9.3.2015 B8-0211/1 

Τροπολογία  1 

Ulrike Lunacek 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0211/2015 

Charles Tannock 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2α. εκφράζει τη λύπη του διότι ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude 
Juncker, έχει προβάλει την ιδέα ότι η ΕΕ 
δεν θα διευρυνθεί περαιτέρω κατά τα 
προσεχή πέντε έτη· πιστεύει ότι αυτή η 
δήλωση ενδέχεται να υπονοµεύσει την 
αξιοπιστία της ΕΕ στην περιφέρεια των 
δυτικών Βαλκανίων, να δηµιουργήσει ένα 
επικίνδυνο προηγούµενο και να πλήξει 
στρατηγικά την εικόνα της Ένωσης σε 
µια ολοένα και ασταθέστερη ανατολική 
γειτονία· υπενθυµίζει την απόφαση που 
έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003, 
που αναφέρει ότι όλες οι χώρες των 
δυτικών Βαλκανίων διαθέτουν 
αδιάλειπτη προοπτική προσχώρησης 
στην ΕΕ· υπενθυµίζει ότι µόνον αυτή η 
προοπτική µπορεί να αποτελέσει κίνητρο 
για τις ενδιαφερόµενες χώρες, οι οποίες 
συνορεύουν γεωγραφικά µε κράτη µέλη 
της ΕΕ, προκειµένου να υλοποιήσουν τις 
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και να 
ευθυγραµµιστούν µε το κεκτηµένο της 
ΕΕ· 
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 35α. επιδοκιµάζει θερµά το γεγονός ότι το 
Μαυροβούνιο αποτελεί οικολογικό κράτος 
βάσει του συντάγµατός του· υπενθυµίζει 
ότι περισσότερο από το 25% της 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη βρίσκεται 
στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων, 
όπου βρίσκονται οι τελευταίοι 
εναποµείναντες ποταµοί ελεύθερης ροής 
της Ευρώπης· καλεί τις αρχές του 
Μαυροβουνίου να επανεξετάσουν τα 
σχέδιά τους για την κατασκευή 
υδροηλεκτρικών σταθµών που πλήττουν 
άγριους ποταµούς χωρίς να έχουν 
εφαρµοστεί προηγουµένως οι 
κατευθυντήριες αρχές για τους βιώσιµους 
υδροηλεκτρικούς σταθµούς της 
Σύµβασης για την Προστασία του 
Ποταµού ∆ούναβη· 
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