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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijos ir Šveicarijos 
Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios dalyvavimo Europos aplinkos apsaugos 
agentūros bei Europos informacijos ir stebėjimo tinklo veikloje išvadų  Europos 
Bendrijos vardu 
(KOM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Konsultacinė procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2004)0658)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį kartu su pirmuoju 300 straipsnio 2 
dalies 1 pastraipos sakiniu ir 300 straipsnio 4 dalimi,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipa, kuria 
vadovaujantis Taryba konsultavo Parlamentą (C6-0173/2004),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą bei Biudžeto komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2005),

1. pritaria šio susitarimo išvadoms;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms, parlamentams bei Šveicarijos Konfederacijai.

  
1 OL C/Dar neskelbta OL.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Switzerland is one of the major European countries, which has no membership arrangement 
with the European Environment Agency in spite of the useful information and knowledge it 
has concerning the Alps. Switzerland made a formal application to join the Agency in 1999,
the negotiation process for membership was concluded in June 2004. The proposed Council 
decisions would put into effect Swiss membership of both the EEA and EIONET.

The Agreement makes it possible for Switzerland to fully take part in EEA's work 
programme.  It grants conditions for participation, similar to those governing participation for 
the current non-EU Member States of the EEA (Liechtenstein, Iceland and Norway), as well 
as those, which were negotiated for the participation of the candidate countries.

The Agreement is concluded for an unlimited period. The EEA will treat Switzerland as a 
Member State, through equal treatment in terms of provisions of environmental data and 
information and analysis, staffing provisions, contracts to third parties and appointments of 
and participation in Topic Centres.

Switzerland will have to establish an infrastructure for providing uniform environmental data 
and information on the state of the environment in its territory, it will contribute financially to 
the Agency budget to cover the cost of its participation, and it will have the right to participate 
in the Management Board of the Agency without the right to vote.

The benefits of the Agreement are several:
the provision of reliable and comparable information on the state of the environment in 
Europe will be facilitated and extended, furthermore, it will also support integrated 
assessment and environmental reporting of the ecosystems that are shared by Switzerland and 
its neighbouring countries.


