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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón 
k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře 
jménem Evropské unie
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2010)0030),

– s ohledem na čl. 192 odst. 1, čl. 218 odst. 6 pododstavec 2 písm. a) Smlouvy o fungování 
EU,

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin (A7-0000/2010),

1. souhlasí s uzavřením protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 19. února 2010 zveřejnila Komise návrh1 rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské 
unie, Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón (protokol ICZM) k Úmluvě o ochraně 
mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře (tato úmluva je běžněji známa 
jako Barcelonská úmluva; byla podepsána dne 16. února 1996 a následně změněna dne 
10. června 1995). 

Smluvními stranami Barcelonské úmluvy jsou Evropská unie i všechny členské státy EU 
ležící na pobřeží Středozemního moře. Ustanovení čl. 4 odst. 3 úmluvy zavazuje smluvní 
strany k tomu, aby podporovaly integrované řízení pobřežních zón s ohledem na ochranu 
oblastí významných z ekologického nebo krajinného hlediska a racionální využívání 
přírodních zdrojů. 

Protokol ICZM obsahuje cíle a obecné zásady integrovaného řízení pobřežních zón, včetně 
pokynů pro udržitelné využívání přírodních zdrojů a zachování pobřežních ekosystémů. 
Kromě toho uvádí konkrétní ustanovení pro hospodářskou činnost v pobřežních zónách, které 
se vztahují také na výstavbu, cestovní ruch, rybolov, akvakulturu a všechny činnosti 
využívající moře a na nástroje integrovaného řízení pobřežních zón (jako je hodnocení 
dopadu na životní prostředí, vnitrostátní pobřežní strategie a systémy monitorování).  

Tento protokol byl již jménem Evropského společenství schválen, s výhradou pozdějšího 
uzavření Radou v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 4. prosince 2008 o podepsání protokolu 
ICZM2. Komise prostřednictvím výše uvedeného návrhu rozhodnutí Rady nyní navrhuje, aby 
Rada přistoupila k uzavření protokolu jménem EU. 

Předtím, než Rada přijme rozhodnutí o uzavření protokolu, musí podle čl. 218 odst. 6 písm. a) 
Smlouvy o fungování Evropské unie získat souhlas Evropského parlamentu. 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin navrhuje, aby Parlament 
udělil souhlas s uzavřením protokolu ICZM, a schválil tak přijetí rozhodnutí Rady. 

                                               
1  KOM(2010)0030.
2  Rozhodnutí Rady 2009/89/ES ze dne 4. prosince 2008 o podpisu Protokolu o integrovaném řízení pobřežních 
zón ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře jménem 
Evropského společenství (Úř. věst. L 34, 4.2.2009, s.17).


