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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om 
beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2004)0531)1,

– der henviser til aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle,

– der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, og artikel 300, stk. 2, afsnit 1 og 2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6-0048/2005)

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0000/2005),

1. godkender forslag til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af 
aftalen/protokollen etc.;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Rådets forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Indledning, retsgrundlag

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE 
UNION

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE 
UNION

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, sammenholdt med 
artikel 300, stk. 2, første afsnit, første 
punktum, og artikel 300, stk. 3, første 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 175, stk. 1, sammenholdt med 
artikel 300, stk. 2, første afsnit, første 
punktum, artikel 300, stk. 3, første afsnit, 

  
1 EUT C         af 23.3.2005.
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afsnit, og artikel 300, stk. 4,

Begrundelse

Bemyndigelse fra Kommissionen i henhold til afgørelsens artikel 3.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Migrerende vandfugle udgør en 
betydelig del af arternes mangfoldighed 
over hele verden og skal - i 
overensstemmelse med konventionen om 
den biologiske mangfoldighed fra 1992 -
bevares for fremtidige generationer.

Begrundelse

Konventionen skal ses som et bidrag til den bæredygtige udvikling.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Såfremt Kommissionen på 
Fællesskabets vegne og inden for sin 
bemyndigelse forhandler ændringer til 
handlingsplanen, bør den især tage 
hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, 
der er anført i aftalens artikel III.

Begrundelse

Dette er fastsat i aftalens artikel IV, stk. 3, og Kommissionen skal tage hensyn hertil, når den 
forhandler ændringer til handlingsplanen.
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Ændringsforslag 4
Artikel 3

Kommissionen bemyndiges herved til på 
Fællesskabets vegne at forhandle og 
godkende eventuelle ændringer til 
handlingsplanen, jf. aftalens artikel IV, 
og ændringer til aftalen, jf. artikel X. 
Kommissionen bør føre disse 
forhandlinger i samråd med et særligt 
udvalg udpeget af Rådet. Den skal sikre, at 
afgørelser, der vedtages i medfør af 
aftalen, er forenelige med gældende 
fællesskabslovgivning og med 
målsætningerne for Fællesskabets 
politikker.

Med hensyn til de sager, der falder ind 
under Fællesskabets kompetence, 
bemyndiges Kommissionen til på 
Fællesskabets vegne at godkende 
ændringer af aftalens bilag, der vedtages i 
henhold til aftalens artikel X, stk. 5.

Kommissionen bistås under 
gennemførelse af denne opgave af et 
særligt udvalg udpeget af Rådet.

Gennemføres en ændring til bilagene til 
aftalen ikke inden 90 dage fra vedtagelse 
på konferencen for parterne i den 
relevante fællesskabslovgivning, tager 
Kommissionen forbehold med hensyn til 
denne ændring ved skriftlig meddelelse til 
depositaren i henhold til aftalens artikel 
X, stk. 6. Hvis ændringen gennemføres 
derefter, trækker Kommissionen straks sin 
meddelelse tilbage.

Begrundelse

Kommissionens bemyndigelse til forhandling skal begrænses til aftalens bilag. Det er dog 
hensigtsmæssigt at overdrage retten til at tage forbehold i henhold til aftalens artikel X, stk. 6, 
til Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1) Baggrund

Den forelagte rådsafgørelse fastsætter Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om 
beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle. Denne aftale blev undertegnet af 
Fællesskabet den 1. september 1997 og trådte i kraft den 1. november 1999.

Der er tale om en aftale, der i henhold til artikel IV i Bonn-konventionen om beskyttelse af 
migrerende arter af vilde dyr skal indgås for at beskytte migrerende arter med ugunstig 
bevaringsstatus.

Aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle beskytter 235 fuglearter, 
der er henvist til sumpområder især i Afrika og Eurasien. Aftalen kræver især koordinerende 
foranstaltninger til opnåelse og bevarelse af en gunstig bevaringsstatus for de afrikansk-
eurasiske migrerende vandfugle. I bilag III (handlingsplan) anføres de foranstaltninger, som 
parterne i overensstemmelse med de generelle beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i 
aftalens artikel III, skal træffe for de arter, der har højeste prioritet. 

2) Indholdet i Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår, at aftalen godkendes på vegne af Fællesskabet, og at Rådets formand 
bemyndiges til deponering af godkendelsesinstrumentet. Kommissionen bemyndiges til 
forhandling af eventuelle ændringer til handlingsplanen og ændringer i henhold til aftalens 
artikel 10.

3) Ordførerens opfattelse

Ordføreren ser indgåelsen af aftalen som et vigtigt skridt til beskyttelse af migrerende arter af 
vilde dyr og er af den opfattelse, at aftalen supplerer eksisterende fællesskabslovgivning.

Han beklager, at det efter flytningen af det tredje møde for parterne i Dakar, Senegal, ikke vil 
være muligt for Fællesskabet at blive kontraherende part i aftalen før dette møde.

Desuden anser ordføreren Kommissionens forhandlingsmandat (artikel 3) for at være for 
vidtgående. Det er ikke hensigtsmæssigt at bemyndige Kommissionen til forhandling af alle 
ændringer til aftalen. Bemyndigelsen til forhandling skal snarere - som det er normalt ved 
internationale aftaler - være begrænset til aftalens bilag (dvs. ændringer i henhold til artikel 
10, stk. 5). 

Retten til at tage forbehold over for en ændring i henhold til artikel 10, stk. 5, skal af hensyn 
til, hvad der er praktisk gennemførligt og effektivt, overdrages til Kommissionen.
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