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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos 
ir naudojimo konvencijos 25 ir 26 straipsnių pataisos patvirtinimo Europos Sąjungos 
vardu projekto
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE)) 

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12713/2013),

– atsižvelgdamas į Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo 
konvencijos 25 ir 26 straipsnių pataisą (12713/2013),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos 
a punktą (C7-0304/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją (A7-0000/2013),

1. pritaria tam, kad Europos Sąjungos vardu būtų patvirtinta Jungtinių Tautų Europos 
ekonominės komisijos (JTEEK) tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos 
ir naudojimo konvencijos 25 ir 26 straipsnių pataisa;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2013 m. balandžio 24 d. Komisija paskelbė pasiūlymą1 dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių 
Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių 
ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos (Helsinkio konvencija) 25 ir 26 straipsnių pataisos 
patvirtinimo.

Konvencijos tikslas – sukurti dvišalio arba daugiašalio bendradarbiavimo sistemą, kad būtų 
galima išvengti tarpvalstybinių vandentakių taršos bei ją kontroliuoti ir užtikrinti, kad 
Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) valstybės narės racionaliai naudotų 
vandens išteklius. ES yra šios konvencijos šalis nuo 1995 m.
2003 m. konvencijos šalys išreiškė pageidavimą leisti ir kitoms valstybėms, 
nepriklausančioms JTEEK regionui, tapti šios konvencijos šalimis taip siekiant paskatinti 
visame pasaulyje bendradarbiauti upių baseinų lygmeniu. Europos bendrija dalyvavo 2003 m. 
susitikime, kuriame šalys priėmė pataisą, pagal kurią leidžiama, šalims pritarus, prie 
konvencijos prisijungti bet kuriai Jungtinių Tautų narei.

2012 m. lapkričio 8 d. dviem trečdaliams šalių oficialiai patvirtinus minėtąją pataisą, ji toms 
šalims įsigaliojo 2013 m. vasario 6 d.2 ES šiuo metu yra viena iš kelių šalių, dar oficialiai 
nepatvirtinusių šios pataisos. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 
dalį siekiant oficialiai patvirtinti 25 ir 26 straipsnių pataisą, turi būti gautas Europos 
Parlamento pritarimas.

Su galiojančiomis pataisomis minėtoji konvencija bus itin svarbi su JTEEK regionu 
besiribojančiomis šalimis, pvz., Afganistanui, Kinijai, Iranui ir kai kurioms Centrinės Azijos 
valstybėms. 
2012 m. kovo 15 d. priimtoje rezoliucijoje dėl 6-ojo pasaulinio vandens ištekliams skirto 
forumo Europos Parlamentas jau išreiškė savo poziciją dėl pataisos ir paragino Komisiją 
„skatinti 1992 m. Helsinkio konvencijos dėl tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų 
apsaugos ir naudojimo dalinių pakeitimų įsigaliojimą, kad būtų išplėsta šios priemonės 
taikymo sritis aprėpiant ne tik JTEEK priklausančias šalis“.

Atsižvelgdamas į minėtąsias aplinkybes pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti 
konvencijos 25 ir 26 straipsnių pataisai, kad ši konvencija būtų atvira pasaulini mastu ir kad 
prie jos galėtų prisijungti to norinčios JTEEK nepriklausančios šalys.

                                               
1 COM(2013) 0239.
2 Pagal konvencijos 21/4 straipsnį konvencijos pataisa įsigalioja ją patvirtinusioms 
konvencijos šalims devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kurią du trečdaliai šių šalių perdavė 
depozitarui saugoti savo šios pataisos patvirtinimo dokumentus. 


