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Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma
Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma
Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma
bendroji pozicija
Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105,
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje
numatytus atvejus
Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma
Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma
bendroji pozicija
Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai
Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz.,
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Alpių konvencijos protokolų „Dirvos
apsauga“, „Energija“ ir „Turizmas“ priėmimo
(KOM(2006)0080 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Konsultacinė procedūra)
Europos Parlamentas,
– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2006)0080)1,
– remdamasis EB sutarties 175 straipsnio 1 dalimi, 300 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos
pirmuoju sakiniu,
– remdamasis EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa, į kurią atsižvelgdamas jis
konsultavosi su Taryba (C6-0099/2006),
– remdamasis savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsniu ir 83 straipsnio 7 dalimi,
– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą
(A6-0000/2006),
1. pritaria protokolų priėmimui;
2. įgalioja savo Pirmininką informuoti apie Parlamento poziciją Tarybą ir Komisiją, taip pat
valstybių narių vyriausybes ir parlamentus.

1 OL C .../Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje
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AIŠKINAMOJI DALIS
Alpių apsauga dėl jų dydžio ir su tuo susijusios tarptautinio masto ekonominių, socialinių ir
ekologinių problemų specifikos yra vienas iš svarbiausių visų valstybių narių uždavinių.
Mūsų tikslas yra stiprinti Alpių, kaip gyvenamosios, gamtinės ir ekonominės erdvės, apsaugą.
To siekiant būtina atsižvelgti į interesų ir poreikių pusiausvyrą.
Alpių konvencija yra svarbus tarptautinis susitarimas, skirtas saugoti aplinką ir skatinti
nuolatinę Alpių regiono raidą. Patvirtinus tris protokolus „Energija“, „Dirvos apsauga“ ir
„Turizmas“ būtų žengtas svarbus žingsnis įtvirtinant šį visa apimantį susitarimą ES teisėje.
Protokolus jau patvirtino Vokietija, Prancūzija, Austrija, Slovėnija ir Lichtenšteinas.
Dirvos apsauga
Protokole dėl dirvos apsaugos pateikiama keletas aiškių su dirvos apsauga susijusių nuostatų,
kurios dera su šios srities Europos Parlamento rezoliucijų nuostatomis ir Europos Komisijos
nuomone. Vienas iš pagrindinių tikslų yra dirvos, turinčios įvairialypę paskirtį, apsauga,
remiantis tvariosios plėtros principu. Įvairūs protokolo elementai, pvz., erozijos, potvynių ir
nuošliaužų pavojaus zonų nustatymas, vykdant dirvos apsaugą galėtų būti įtraukti į Bendrijos
politiką.
Energija
Konvenciją pasirašiusios šalys įsipareigoja imtis tinkamų priemonių, kurios dera su Šeštosios
aplinkos veiksmų programos tikslais klimato apsaugos bei efektyvaus gamtinių išteklių
naudojimo srityse. Prie jų priklauso ir energijos taupymo bei transporto sričių priemonės.
Turizmas
Turizmas daugumoje Alpių regiono vietovių yra ypač svarbus ekonomikos sektorius. Kadangi
kalnų regionai – ekologiškai labai jautrios sritys, itin svarbu rasti ekonominių interesų ir
vietos gyventojų poreikių bei aplinkos apsaugos aspektų pusiausvyrą. Protokolo „Turizmas“
tikslas yra skatinti nuoseklų turizmą, atsižvelgiant į galimą turizmo administravimo poveikį
aplinkai. Jį patvirtinus būtų sukurta konkreti priemonė, atsižvelgiant į vadovų susitikimą
tvariosios plėtros klausimais, 2002-uosius – tarptautinius ekologiško turizmo metus bei
Europos ilgalaikiam turizmui skirtą dienotvarkę 21.
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