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Легенда на използваните знаци

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на 
Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони 
към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в 
Средиземноморието
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2010)0030),

 като взе предвид член 192, параграф 1, както и член 218, параграф 6, алинея 2, буква 
а) от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2010),

1. дава своето одобрение за сключване на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на 
Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 19 февруари 2010 г. Комисията публикува предложение1 за решение на Съвета за 
сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на 
крайбрежните зони (протокол за КУКЗС) към Конвенцията за защита на морската среда 
и на крайбрежните райони в Средиземноморието (конвенцията е по-известна като 
„Конвенцията от Барселона“ – тя беше първоначално подписана на 16 февруари 1996 г. 
и изменена впоследствие на 10 юни 1995 г). 

Европейският съюз е договаряща страна по Конвенцията от Барселона, както и всички 
държави-членки на ЕС от Средиземноморието. Съгласно член 4, параграф 3 от 
конвенцията страните по нея трябва да насърчават комплексното управление на 
крайбрежните зони, като обръщат внимание на защитата на важни екологични и 
ландшафтни обекти, както и на рационалното използване на природните ресурси. 

Протоколът за КУКЗС съдържа цели и общи принципи за  комплексно управление на 
крайбрежните зони, включващо устойчиво използване на природните ресурси и 
опазване на крайбрежните екосистеми. Той съдържа също така специални разпоредби 
относно стопанските дейности в крайбрежните зони, включително строителство, 
туризъм, рибарство, аквакултура и дейности по морско дело, както и относно 
инструментите за комплексно управление на крайбрежните зони (като оценка на 
околната среда, национални крайбрежни стратегии и механизми за мониторинг). 

Протоколът за КУКЗС вече е одобрен от името на Европейската общност, при условие 
че бъде сключен на по-късна дата от Съвета в съответствие с Решение на Съвета от 4 
декември 2008 г. за подписване на протокола за комплексно управление на 
крайбрежните зони в Средиземноморието2. Чрез гореупоменатото предложение за 
решение на Съвета Комисията понастоящем предлага Съветът да пристъпи към 
сключване на протокола от името на ЕС. 

Преди да приеме решение за сключване на протокола, Съветът трябва, съгласно член 
218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, да 
получи съгласието на Европейския парламент. 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните предлага 
Парламентът да даде съгласие за сключване на протокола за КУКЗС и с това да одобри 
приемането на решението на Съвета. 

                                               
1  COM(2010)0030.
2  Решение 2009/89/ЕО на Съвета от 4 декември 2008 година за подписване от името на Европейската 
общност на протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към 
Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (ОВ L 34, 
4.2.2009 г., стр.17).


