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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II 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

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III 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. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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 Papildomo Šiaurės rytų Atlanto vandenyno 
pakrančių ir vandenų apsaugos nuo taršos bendradarbiavimo susitarimo protokolo 
sudarymo Europos bendrijos vardu
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2009)0436),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 170 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0163/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2009),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir ...
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Šis susitarimas yra regioninių susitarimų dėl jūrų, kuriuos ES sudarė su kai kuriomis 
valstybėmis narėmis ir kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, tinklo dalis. Tinklą sudaro 
Helsinkio konvencija, Bonos susitarimas, Barselonos konvencija ir šiuo atveju Lisabonos 
susitarimas. Kiekvienas iš jų apima skirtingas jūrų, esančių prie ES valstybių narių, dalis ir 
jais siekiama užtikrinti atskiros susitarimą pasirašiusios šalies arba susitarimą sudariusių šalių 
kolektyvinį įsikišimą jūrų arba pakrančių taršos atvejais arba iškilus taršos grėsmei.

Lisabonos susitarimas buvo pasirašytas 1990 m. spalio mėn., tačiau niekada nebuvo 
įsigaliojęs dėl dviejų susitarimą pasirašiusių šalių Ispanijos ir Maroko teritorinių ginčų dėl 
„pietinių ribų“ (Vakarų Sachara), nurodytų minėtojo susitarimo 3 straipsnio c punkte. 2008 m. 
gegužės mėn. Portugalija, Ispanija, Prancūzija ir Marokas ir kovo 25 d. Europos bendrija 
pasirašė papildomą protokolą, kuriame šis ginčas buvo išspręstas ir nustatyta tinkama 3 
straipsnio c punkto formuluotė.

Pastabos

Sudarius Papildomą protokolą Lisabonos susitarimas gali įsigalioti praėjus dvidešimčiai metų 
nuo jo pasirašymo.

Pranešėja supranta, kad trijuose ES teisės aktų dėl saugios laivybos paketuose, kurie po 
tanklaivių „Erika“ ir „Prestige“ avarijų buvo numatyti daugiausia siekiant užtikrinti taršos 
avarijų prevenciją ir, joms įvykus, jų padarinių likvidavimą, yra nustatyti ES vandenų ir 
pakrančių apsaugos standartai. Regioninės jūsų konvencijos, kurias pasirašė nemažai 
kaimyninių trečiųjų šalių, yra priemonė ES standartams perkelti į šias trečiąsias šalis.

Pranešėja norėtų paminėti dėmesio vertą reiškinį, kuris nesulaukė politikų ir 
aplinkosaugininkų dėmesio, nes jis vyksta visuomenei jo nematant. Vis dėlto neseniai šioks 
toks dėmesys į jį buvo atkreiptas Aplinkos ministrų taryboje, kai 2009 m. spalio 21 d. 
Nyderlandų delegacija pateikė svarstyti vadinamosios plastiko sriubos klausimą. Turimas 
mintyje Ramiajame vandenyne dreifuojantis plastiko ir gumos telkinys, 34 kartus didesnis nei 
Nyderlandai, t. y. maždaug 1 350 000 km2 dydžio. Toks reiškinys kartu su senais, išmestais ir 
pamestais žvejybos tinklais darosi vis didesne problema ir Atlanto vandenyne.

Ar mes žinome, kokį poveikį šis plūduriuojančio plastiko telkinys daro aplinkai (žinduoliams, 
paukščiams, žuvims, jūržolėms ir dumbliams, ir kt.) ir jos pajėgumui surinkti anglies 
dioksidą? Ar didžiulė mūsų jūrų tarša plastiko ir gumos nuolaužomis patenka į Lisabonos 
susitarimo ar kitų regioninių susitarimų dėl jūrų taikymo sritį, ar šią problemą reikėtų spręsti 
pagal OSPAR konvenciją?

Jei ne, ar gali šie susitarimai būti pritaikyti įtraukiant į juos šios problemos sprendimo 
priemones?


