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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos 
apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto pakrančių zonos valdymo sudarymo 
Europos Sąjungos vardu
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2010)0030),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies 2 
pastraipos a punktą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. pritaria, kad būtų sudarytas protokolas;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2010 m. vasario 19 d. Komisija paskelbė pasiūlymą1 dėl Tarybos sprendimo dėl Viduržemio 
jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (labiau žinoma „Barselonos 
konvencijos“ pavadinimu) protokolo dėl integruoto pakrančių zonos valdymo (IPZV 
protokolas) sudarymo Europos Sąjungos vardu. 

Europos Sąjunga, kaip ir visos Viduržemio jūros pakrantės ES valstybės narės, yra Barselonos 
konvencijos susitariančioji šalis. Pagal Konvencijos 4 straipsnio e punktą susitariančiosios 
šalys įsipareigoja skatinti integruotą pakrančių zonos valdymą atsižvelgiant į ekologijos ir 
kraštovaizdžio požiūriu vertingų vietovių apsaugą ir racionalų gamtos išteklių naudojimą. 

IPZV protokole nustatyti integruoto pakrančių zonos valdymo tikslai ir bendri principai, 
įskaitant tvarų gamtos išteklių naudojimą ir pakrančių ekosistemų išsaugojimą. Jame taip pat 
nustatytos specialios nuostatos dėl ekonominės veiklos pakrančių zonoje, įskaitant statybas, 
turizmą, žvejybą, akvakultūrą ir jūrinę veiklą, ir dėl integruoto pakrančių zonos valdymo 
priemonių(tokių, kaip poveikio aplinkai vertinimas, nacionalinės pakrančių strategijos ir 
stebėsenos mechanizmai). 

IPZV protokolas Europos bendrijos vardu jau patvirtintas 2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos 
sprendimu dėl IPZV pasirašymo2, atsižvelgiant į tai, kai jis gali būti sudarytas vėliau. 
Anksčiau minėtuoju pasiūlymu dėl Tarybos sprendimo Komisija dabar siūlo, kad Taryba 
imtųsi sudaryti protokolą Europos Sąjungos vardu. 

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 2018 straipsnio 6 dalies a punktą, prieš 
priimdama sprendimą dėl protokolo sudarymo, Taryba privalo gauti Europos Parlamento 
pritarimą. 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas siūlo Parlamentui 
pritarti IPZV protokolo sudarymui ir pritarti, kad būtų priimtas Tarybos sprendimas. 

                                               
1  COM(2010)0030.
2  2009/89/EB: 2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos 
apsaugos konvencijos Protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo pasirašymo Europos 
bendrijos vardu(OL L 34, 2009 2 4, p. 17).


