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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele 
Comunității Europene, a Protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru 
protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării
(COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2009)0436),

– având în vedere articolul 175 alineatul (1) și articolul 300 alineatul (2) din Tratatul CE,

- având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0163/2009),

– având în vedere articolul 55 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7–0000/2009),

1. aprobă încheierea Protocolului adițional;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei și...
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Introducere

Prezentul acord face parte dintr-o rețea de acorduri maritime regionale pe care UE le-a 
încheiat cu anumite state membre individuale și țări terțe vecine. Rețeaua este alcătuită din 
Convenția de la Helsinki, Acordul de la Bonn, Convenția de la Barcelona și, în acest caz, 
Acordul de la Lisabona, fiecare dintre acestea acoperind părți diferite ale mării din jurul 
țărilor UE și vizând intervenția la nivel individual sau colectiv a părților contractante în caz de 
poluare sau de amenințare cu poluarea mărilor sau coastelor.

Acordul de la Lisabona a fost semnat în octombrie 1990, dar nu a intrat în vigoare niciodată 
din cauza unei dispute teritoriale între Spania și Maroc, două dintre părțile contractante, 
privind „frontierele sudice” (Sahara Occidentală), prevăzute la articolul 3 litera (c) al 
acordului. Protocolul adițional, prin care s-a soluționat disputa și în care s-a găsit o formulare 
adecvată pentru articolul 3 litera (c), a fost semnat recent, în mai 2008, de către Portugalia, 
Spania, Franța și Maroc, iar Comunitatea Europeană l-a semnat pe 25 martie.

Observații:

Prin încheierea acestui Protocol adițional, Acordul de la Lisabona poate intra în vigoare, la 20 
de ani după semnarea acestuia.

Raportoarea este conștientă de faptul că cele trei pachete legislative ale UE în domeniul 
maritim care au ca obiectiv prevenirea și, în cazul în care acestea au avut deja loc, abordarea 
accidentelor cu efecte de poluare, în lumina consecințelor accidentelor Erika și Prestige, 
stabilesc standarde pentru protejarea apelor și coastelor UE. Convențiile maritime regionale, 
la care multe țări terțe vecine sunt, de asemenea, părți contractante, reprezintă un instrument 
de transpunere a standardelor UE la țările terțe respective.

Raportoarea dorește să menționeze un fenomen care nu a beneficiat de atenția pe care o merită 
nici din punct de vedere politic, nici al mediului, întrucât acesta se desfășoară departe de ochii 
publicului. Cu toate acestea, recent i s-a acordat atenție în cadrul Consiliului de miniștri (ai 
mediului), când delegația olandeză a ridicat la 21 octombrie 2009 problema „insulei de 
plastic”. Aceasta este masa de plastic și cauciuc care plutește în Oceanul Pacific (cu o 
dimensiune de 34 de ori mai mare decât a Țărilor de Jos: +/-1.350.000 km2). Atât aceasta, cât 
și chestiunea plaselor de pescuit vechi, aruncate sau pierdute, reprezintă o problemă din ce în 
ce mai gravă în Oceanul Atlantic.

Știm care sunt efectele acestei mase plutitoare asupra mediului marin (mamifere, păsări, pești, 
alge etc.) și ce capacitate de stocare a CO2 au? Poluarea masivă a mărilor noastre cu deșeuri 
de plastic sau cauciuc intră în sfera de aplicare a Acordului de la Lisabona sau al celorlalte 
acorduri maritime regionale, sau ar trebui abordată în cadrul Convenției OSPAR?

Dacă nu, acordurile pot fi adaptate astfel încât să includă abordarea acestei probleme?


