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Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums
Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums
Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo
nostāju
Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā
Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums
Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo
nostāju
Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā
Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes lēmumam par Alpu Konvencijai pievienotā Protokola par
augsnes aizsardzību, Protokola par enerģētiku un Protokola par tūrismu noslēgšanu
Eiropas Kopienas vārdā
(KOM(2006)0080 – KOM0099/2006 – C6-0099/2006 – 2006/0026(CNS))
(Apspriežu procedūra)
Eiropas Parlaments,
– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2006)0080)1
– pamatojoties uz EK līguma 175. panta 1. punktu un 300. panta 2. punkta 1. daļas pirmo
teikumu,
– pamatojoties uz EK līguma 300. panta 3. punkta 1. daļu, saskaņā ar ko Parlaments
apspriedās ar Padomi (C6-0099/2006),
– pamatojoties uz Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,
– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu
(A6-0000/2006),
1. piekrīt Protokolu pieņemšanai;
2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

1

OV C … / OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS
Alpu reģiona ekonomisko, sociālo un ekoloģisko problēmu pārrobežu rakstura dēļ Alpu
aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem visu dalībvalstu uzdevumiem. Apzinoties Alpu
reģiona dzīves, vides un ekonomiskās darbības nozīmi, mūsu mērķis ir stiprināt Alpu
aizsardzību. Turklāt ir jānodrošina līdzsvarotas attiecības starp interesēm un rūpēm.
Alpu Konvencija ir svarīga starptautiska vienošanās par dabas telpas aizsardzību un
ilgtspējīgas Alpu attīstības veicināšanu. Minēto trīs Protokolu — par enerģētiku, augsnes
aizsardzību un tūrismu — ratificēšana ievērojami veicinātu šī daudzpusīgā līgumu kopuma
par Alpu aizsardzību nostiprināšanu ES tiesību aktos. Vācija, Francija, Austrija, Slovēnija un
Lihtenšteina ir jau ratificējušas minētos Protokolus.
Augsnes aizsardzība
Protokolā par augsnes aizsardzību ir noteikti vairāki augsnes aizsardzības indikatori saskaņā
ar attiecīgo EP rezolūciju un Komisijas nostāju. Viens no galvenajiem mērķiem ir aizsargāt
augsnes daudzfunkcionālo nozīmi, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības ideju. Dažādas Protokola
sadaļas, piemēram, riska zonu noteikšana saistībā ar eroziju, applūšanu un zemes
nogruvumiem, varētu iekļaut Kopienas politikā par augsnes aizsardzību.
Enerģētika
Puses, kas paraksta Konvenciju, apņemas veikt pasākumus, kuri atbilst 6. Vides rīcības
programmas mērķiem klimata aizsardzības, kā arī dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas
jomā. Tajos ietilpst arī pasākumi enerģijas taupības un transporta jomā.
Tūrisms
Tūrisms Alpu reģiona lielākajā daļā ir ļoti nozīmīga nozare ekonomiskā ziņā. Tā kā kalnu
reģioni no ekoloģiskā viedokļa ir sarežģīti apgabali, ir ļoti svarīgi rast līdzsvaru starp
ekonomiskajām interesēm, vietējo iedzīvotāju vajadzībām un vides aizsardzības aspektiem.
Protokola mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tūrismu, ņemot vērā tūrisma vadības iespējamo
ietekmi uz vidi. Protokola ratificēšana būtu noteikts pasākums, turpinot iestrādes saistībā ar
Pasaules sammitu par ilgtspējīgu attīstību, 2002. gadu kā starptautiskā ekotūrisma gadu un
21. Programmu par Eiropas tūrisma ilgtspējību.
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