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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz Konvencijas par robežšķērsojošo 
ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu 25. un 26. panta 
grozījuma pieņemšanu Eiropas Savienības vārdā
(12713/2013 – C7-0304/2013 – 2013/0127(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12713/2013),

– ņemot vērā Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību 
un izmantošanu 25. un 26. panta grozījumus (12713/2013),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7–0304/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
(A7-0000/2013),

1. piekrīt ANO/EEK Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru 
aizsardzību un izmantošanu 25. un 26. panta grozījumu pieņemšanai Eiropas Savienības 
vārdā;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2013. gada 24. aprīlī publicēja priekšlikumu1 Padomes lēmumam attiecībā uz 
ANO/EEK Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un 
izmantošanu („Helsinku konvencija”) 25. un 26. panta grozījuma pieņemšanu.

Konvencijas mērķis ir izveidot regulējumu divpusējai vai daudzpusējai sadarbībai, lai 
novērstu un kontrolētu robežšķērsojošo ūdensteču piesārņojumu un nodrošinātu ūdens 
racionālu izmantošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas 
(ANO/EEK) dalībvalstīs. ES ir konvencijas Līgumslēdzēja puse kopš 1995. gada.

2003. gadā konvencijas Līgumslēdzējas puses pauda vēlmi ļaut valstīm, kas atrodas ārpus 
ANO/EEK reģiona, kļūt par šīs konvencijas Līgumslēdzējām pusēm, lai visā pasaulē 
veicinātu sadarbību upju baseinu robežās. Eiropas Kopiena 2003. gadā piedalījās 
Līgumslēdzēju pušu sanāksmē, kurā tika pieņemts grozījums, ar kuru ikvienai valstij, kas 
ietilpst Apvienoto Nāciju Organizācijā, ar Līgumslēdzēju pušu piekrišanu ir atļauts 
pievienoties minētajai konvencijai.

Pēc tam, kad divas trešdaļas Līgumslēdzēju pušu līdz 2012. gada 8. novembrim bija oficiāli 
pieņēmušas grozījumus, tie šīm Līgumslēdzējām pusēm stājās spēkā 2013. gada 6. februārī2. 
ES patlaban ir viena no nedaudzajām Līgumslēdzējām pusēm, kuras vēl nav oficiāli 
pieņēmušas šos grozījumus. 25. un 26. panta grozījumu oficiālai pieņemšanai saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 6. punktu nepieciešama Eiropas 
Parlamenta piekrišana.

Kad minētie grozījumi stāsies spēkā, konvencija kļūs īpaši svarīga valstīm, kuras robežojas ar 
ANO/EEK reģionu, piemēram, Afganistānai, Ķīnai, Irānas Islāma Republikai un dažām 
Vidusāzijas valstīm. 

2012. gada 15. martā pieņemtajā rezolūcijā par 6. Pasaules Ūdens forumu Eiropas Parlaments 
jau pauda savu nostāju par šiem grozījumiem, aicinot Komisiju „veicināt to, ka stājas spēkā 
grozījumi Helsinku konvencijā, jo tas ļautu šo instrumentu piemērot plašāk, to neattiecinot 
tikai uz ANO/EEK valstīm”.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, referents iesaka Parlamentam piekrist 
konvencijas 25. un 26. panta grozījumiem, lai šo konvenciju padarītu globāli pieejamu un 
ļautu valstīm, kuras neietilpst ANO/EEK, bet vēlas konvencijai pievienoties, to darīt.

                                               
1 COM(2013)0239.
2 Saskaņā ar konvencijas 21. panta 4. punktu grozījums šajā konvencijā stājas spēkā to 
pieņēmušajām konvencijas Līgumslēdzējām pusēm deviņdesmitajā dienā pēc datuma, kad 
divas trešdaļas šo Puö u nodevušas glabāšanā Depozitārijam dokumentus par šā grozījuma 
pieņemšanu.


