
PR\812263SK.doc PE440.161v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2010/0016(NLE)

13.4.2010

***
NÁVRH ODPORÚČANIA
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o integrovanom riadení 
pobrežných zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a 
pobrežných oblastí Stredozemného mora v mene Európskej únie
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Jo Leinen



PE440.161v01-00 2/6 PR\812263SK.doc

SK

PR_AVC_art90

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o integrovanom riadení pobrežných 
zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí 
Stredozemného mora v mene Európskej únie
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2010)0030),

– so zreteľom na článok 192 ods. 1 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) ZFEÚ,

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2010),

1. udeľuje súhlas s uzavretím zmluvy;

2. poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 19. februára 2010 Komisia zverejnila návrh1 rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o 
integrovanom riadení pobrežných zón (protokol IRPZ) k Dohovoru o ochrane morského 
prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora v mene Európskej únie. (Dohovor je 
známejší ako barcelonský dohovor. Bol pôvodne podpísaný 16. februára 1996 a následne 
zmenený a doplnený 10. júna 1995.)

Zmluvnými stranami barcelonského dohovoru sú Európska únia a všetky členské štáty EÚ na 
pobreží Stredozemného mora. Podľa článku 4 ods. 3 dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú 
podporovať integrované riadenie pobrežných zón pri zohľadnení ochrany oblastí 
ekologického a krajinného významu a rozumného využívania prírodných zdrojov.

Protokol IRPZ stanovuje ciele a všeobecné zásady integrovaného riadenia pobrežných zón 
vrátane udržateľného využívania prírodných zdrojov a zachovania pobrežných ekosystémov. 
Obsahuje tiež osobitné ustanovenia o hospodárskych činnostiach v pobrežných zónach 
vrátane výstavby, cestovného ruchu, rybolovu, akvakultúry a námorných činností a o 
nástrojoch integrovaného riadenia pobrežných zón (ako environmentálne posúdenie, 
vnútroštátne pobrežné stratégie a mechanizmy monitorovania).

Protokol IRPZ už bol schválený v mene Európskeho spoločenstva s výhradou jeho 
neskoršieho uzavretia Radou v súlade s rozhodnutím Rady zo 4. decembra 2008 o podpísaní 
Protokolu IRPZ2. Komisia prostredníctvom uvedeného návrhu rozhodnutia Rady teraz 
navrhuje, aby Rady prikročila k uzavretiu protokolu v mene EÚ.

Pred prijatím rozhodnutia o uzavretí protokolu Rada musí podľa článku 218 ods. 6 písm. a) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie získať súhlas Európskeho parlamentu.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín navrhuje, aby Parlament 
vyjadril súhlas s protokolom IRPZ a tým schválil prijatie rozhodnutia Rady.

                                               
1  KOM(2010)0030.
2  Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2008 o podpise Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v oblasti 
Stredozemného mora k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora 
v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 34, 4.2.2009, s.17).


