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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni 
Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali għall-Konvenzjoni 
għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Proċedura ta' approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2010)0030),

 ara li kkunsidra l-Artikoli 192(1) u 218(6)(a) tat-Trattat FUE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2010),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fid-19 ta' Frar 2010 il-Kummissjoni ppubblikat proposta1 għal Deċiżjoni tal-Kunsill biex 
tikkonkludi, f'isem il-Komunità Ewropea, il-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona 
Kostali (il-Protokoll ICZM) għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-
Reġjun Kostali tal-Mediterran (il-Konvenzjoni hija magħrufa l-aktar bħala "l-Konvenzjoni ta' 
Barċellona". Oriġinarjament din kienet ġiet iffirmata fis-16 ta' Frar 1996 u sussegwentement 
emendata fl-10 ta' Ġunju 1995). 

L-Unjoni Ewropea hija Parti Kontraenti fil-Konvenzjoni ta' Barċellona, kif inhuma l-Istati 
Membri kollha tal-kosta Mediterranja tal-UE. Skont l-Artikolu 4(3) tal-Konvenzjoni, il-
Partijiet Kontraenti għandhom jippromwovu l-ġestjoni integrata taż-żona kostali, filwaqt li 
jitqies il-ħarsien ta' żoni ta' interess ekoloġiku u tal-pajsaġġ kif ukoll l-użu razzjonali tar-
riżorsi naturali. 

Il-Protokoll ICZM għandu għanijiet u prinċipji ġenerali għall-ġestjoni integrata taż-żona 
kostali, fosthom l-użu sostenibbli ta' riżorsi naturali u l-preservazzjoni ta' ekosistemi kostali. 
Il-Protokoll għandu wkoll dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-attivitajiet ekonomiċi fiż-żoni 
kostali, fosthom il-kostruzzjoni, it-turiżmu, is-sajd, l-akkwakultura u l-attivitajiet marittimi kif 
ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi dwar strumenti għall-ġestjoni integrata taż-żona kostali (bħall-
valutazzjoni ambjentali, strateġiji kostali nazzjonali u mekkaniżmi ta' monitoraġġ). 

Il-Protokoll ICZM diġà ġie approvat f'isem il-Komunità Ewropea, bil-kundizzjoni li jiġi 
konkluż mill-Kunsill f'data aktar tard skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-4 ta' Diċembru 2008 
dwar l-iffirmar tal-Protokoll ICZM2. Il-Kummissjoni, permezz tal-proposta għal Deċiżjoni tal-
Kunsill msemmija hawn fuq, issa tipproponi li l-Kunsill jipproċedi biex jikkonkludi l-
Protokoll f'isem l-UE. 

Qabel ma jadotta d-Deċiżjoni biex jikkonkludi l-Protokoll, il-Kunsill għandu, skont l-Artikolu 
218(6)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jikseb l-approvazzjoni tal-
Parlament Ewropew. 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jipproponi li l-Parlament 
jaqbel mal-konklużjoni tal-Protokoll ICZM u b'hekk japprova l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill.

                                               
1  COM (2010)0030.
2  Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/89/EC tal-4 ta’ Diċembru 2008 dwar l-iffirmar, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-
Protokoll fuq il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali fil-Mediterran tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-
Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran (ĠU L 34, 4.2.2009, p.17).


