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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o integriranem upravljanju obalnih 
območij h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja v 
imenu Evropske unije
(KOM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2010)0030),

 ob upoštevanju člena 192, odstavek 1, in člena 218, odstavek 6, drugi pododstavek, točka 
(a),  Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-
0000/2010),

1. da privolitev k sklenitvi sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 19. februarja 2010 objavila predlog1 sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o 
integriranem upravljanju obalnih območij (protokol ICZM) h Konvenciji o varstvu morskega 
okolja in obalnega območja Sredozemlja („Barcelonska konvencija“) v imenu Evropske unije. 
Prvič je bil podpisan 16. februarja 1976 in naknadno spremenjen 10. junija 1995. 

Evropska unija je pogodbenica Barcelonske konvencije, tako kot vse njene države članice ob 
sredozemski obali. V skladu s členom 4(3) te konvencije morajo pogodbenice spodbujati 
integrirano upravljanje obalnih območij, ob upoštevanju varstva območij, ki so ekološkega in 
krajinskega pomena, ter racionalno rabo naravnih virov. 

Protokol ICZM vsebuje cilje in splošna načela za integrirano upravljanje obalnih območij, 
tudi za trajnostno rabo naravnih virov in ohranjanje obalnih ekosistemov. Vsebuje tudi 
posebne določbe o gospodarskih dejavnostih na obalnih območjih, med drugim o 
gradbeništvu, turizmu, ribištvu, akvakulturi in pomorskih dejavnostih, ter določbe o 
instrumentih za integrirano upravljanje obalnih območij (na primer okoljska presoja, 
nacionalne strategije za obalna območja in mehanizmi za spremljanje). 

Omenjeni protokol je že bil odobren v imenu Evropske skupnosti s pridržkom poznejše 
sklenitve v skladu s Sklepom Sveta z dne 4. decembra 2008 o podpisu protokola ICZM2. 
Komisija na podlagi omenjenega predloga sedaj predlaga, da Svet ta protokol sklene v imenu 
EU. 

Pred sprejetjem sklepa o sklenitvi tega protokola pa mora Svet v skladu s členom 218, 
odstavek 6, točka (a), Pogodbe o delovanju EU pridobiti soglasje Evropskega parlamenta. 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane predlaga, naj da Parlament privolitev za 
sklenitev protokola ICZM ter s tem odobri sprejetje sklepa Sveta. 

                                               
1  COM(2010)0030.
2  Sklep Sveta 2009/89/ES z dne 4. decembra 2008 o podpisu Protokola o integriranem upravljanju obalnih 
območij Sredozemlja (Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja) v imenu 
Evropske skupnosti (UL L 34, 4.2.2009, str. 17).


