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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere la 
Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2010)0030),

 având în vedere articolul 192 alineatul (1) şi articolul 218 alineatul (6) litera (a) al doilea 
paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară (A7-0000/2010),

1. îşi dă avizul în vederea încheierea Protocolului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta poziţie Consiliului şi Comisiei, 
precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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La 13 februarie 2010, Comisia a publicat o propunere1 de decizie a Consiliului privind 
semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al 
zonelor costiere din Marea Mediterană (protocolul ICZM) la Convenţia privind protejarea 
mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane (convenţie cunoscută în mod curent 
sub denumirea „Convenţia de la Barcelona”. Aceasta a fost iniţial semnată la 16 februarie 
1996, ulterior fiind modificat la 10 iunie 1995). 

Uniunea Europeană este parte contractantă la Convenţia de la Barcelona, alături de toate 
statele membre ale UE cu ieşire la Marea Mediterană. În temeiul articolului 4 alineatul (3) din 
Convenţie, părţile contractante au obligaţia de a promova managementul integrat al zonelor 
costiere, ţinând seama de protecţia zonelor de interes ecologic şi peisagistic, precum şi de 
utilizarea raţională a resurselor naturale. 

Protocolul ICYM conţine obiective şi principii generale pentru managementul zonelor de 
coastă, inclusiv utilizarea durabilă a resurselor naturale şi conservarea ecosistemelor de 
coastă. De asemenea, textul acestui protocol conţine dispoziţii specifice referitoare la 
activităţile economice în zonele de coastă, inclusiv construcţii, turism, pescuit, acvacultură şi 
activităţi maritime, precum şi la instrumentele pentru managementul integrat al zonelor 
costiere (precum evaluarea naţională, strategii costiere naţionale şi mecanisme de 
monitorizare). 

Protocolul ICZM a fost aprobat în numele Comunităţii Europene, sub rezerva încheierii la o 
dată ulterioară, prin Decizia Consiliului din 4 decembrie 2008 privind semnarea protocolului 
ICZM2. Prin propunerea susmenţionată de decizie Consiliului, Comisia propune ca protocolul 
să fie semnat de Consiliu în numele UE. 

Înainte de adoptarea deciziei de încheiere a protocolului, Consiliul trebuie, în temeiul 
articolului 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, să 
obţină avizul Parlamentului European. 

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară propune ca Parlamentul să îşi 
dea avizul pentru încheierea Protocolului ICZM şi aprobă adoptarea Deciziei Consiliului. 

                                               
1  COM(2010)0030.
2  Decizia Consiliului din 4 decembrie 2008 privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului 
privind managementul integrat al zonelor costiere din Marea Mediterană la Convenția privind protejarea 
mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (JO L 34, 4.2.2009, p.17).


