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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras 
vides un piekrastes aizsardzību Protokola par kompleksu piekrastes teritoriju 
pārvaldību noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2010)0030),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 
6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu,

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 
(A7-0000/2010),

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisija 2010. gada 19. februārī publicēja priekšlikumu1 Padomes lēmumam, lai Eiropas 
Savienības vārdā noslēgtu Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes 
aizsardzību (kas plašāk pazīstama kā „Barselonas konvencija”) Protokolu par kompleksu 
piekrastes teritoriju pārvaldību (ICZM protokolu). To sākotnēji parakstīja 1976. gada 
16. februārī un vēlāk, proti, 1995. gada 10. jūnijā, grozīja. 

Eiropas Savienība, tāpat kā visas ES Vidusjūras piekrastes dalībvalstis, ir Barselonas 
konvencijas līgumslēdzēja puse. Saskaņā ar šīs konvencijas 4. panta 3. punktu 
līgumslēdzējām pusēm jāsekmē kompleksa piekrastes teritoriju pārvaldība, paturot prātā 
ekoloģiski un ainaviski nozīmīgu teritoriju aizsardzību un dabas resursu racionālu 
izmantošanu. 

ICZM protokolā ir paredzēti kompleksas piekrastes teritoriju pārvaldības mērķi un vispārējie 
principi, tostarp dabas resursu ilgtspējīga izmantošana un piekrastes zonu ekosistēmu 
saglabāšana. Tajā ir iekļauti arī īpaši noteikumi par saimniecisko darbību piekrastes zonās, 
tostarp būvniecību, tūrismu, zvejniecību, akvakultūru un jūrniecību, kā arī noteikumi saistībā 
ar instrumentiem kompleksai piekrastes teritoriju pārvaldībai (piemēram, vides 
novērtējumiem, valstu stratēģijām piekrastes zonām un uzraudzības mehānismiem). 

ICZM protokols jau ir apstiprināts Eiropas Kopienas vārdā ar Padomes 2008. gada 
4. decembra lēmumu par ICZM protokola parakstīšanu, paredzot tā vēlāku noslēgšanu2. 
Komisija ar iepriekšminēto priekšlikumu Padomes lēmumam šobrīd ierosina Padomei ES 
vārdā noslēgt protokolu. 

Pirms pieņemt lēmumu par protokola noslēgšanu, Padomei saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu jāsaņem Eiropas Parlamenta 
piekrišana. 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ierosina Parlamentam sniegt 
piekrišanu ICZM protokola noslēgšanai un tādējādi apstiprināt Padomes lēmuma pieņemšanu. 

                                               
1 COM(2010)0030.
2 Padomes 2008. gada 4. decembra Lēmums 2009/89/EK par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu Protokolu 
par kompleksu piekrastes teritoriju pārvaldību Vidusjūras reģionā Konvencijai par Vidusjūras reģiona jūras vides 
un piekrastes aizsardzību (OV L 34, 4.2.2009., 17. lpp.).


