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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών 
υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0531)1,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της 
Αφρικής και της Ευρασίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτη 
πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0048/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την απόφαση του Συμβουλίου, υπό την τροποποιημένη της μορφή, και εγκρίνει 
τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ -

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ -

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της 

  
1 ΕΕ C της 23.3.2005, σελ. ΧΧΧ.
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτη 
πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου και
το άρθρο 300 παράγραφος 3, πρώτη 
υποπαράγραφος,

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτη 
πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου, το 
άρθρο 300 παράγραφος 3, πρώτη 
υποπαράγραφος και παράγραφος 4,

Αιτιολόγηση

Εξουσιοδότηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέο)

(5α) Τα αποδημητικά υδρόβια πτηνά 
αποτελούν σημαντικό τμήμα της 
παγκόσμιας ποικιλίας των ειδών και -
σύμφωνα με τη Σύμβαση  για τη 
βιοποικιλότητα του 1992 (CBD)- πρέπει 
να διατηρηθούν για τις μελλοντικές 
γενιές. 

Αιτιολόγηση

Η Συμφωνία μπορεί να ειδωθεί και ως συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέο)

(7α) Όταν η Επιτροπή διαπραγματεύεται 
τροποποιήσεις του προγράμματος 
δράσης, εξ ονόματος της Κοινότητας και 
στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής της, 
πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα 
μέτρα διατήρησης που αναφέρονται στο 
άρθρο ΙΙΙ της συμφωνίας.   

Αιτιολόγηση

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο IV, παράγραφος 3 της Συμφωνίας και πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη από την Επιτροπή, όταν θα διαπραγματεύεται τροποποιήσεις του προγράμματος δράσης.
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Τροπολογία 4
Άρθρο 3

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται δια του 
παρόντος να διαπραγματευθεί και να 
εγκρίνει, εξ ονόματος της Κοινότητας, 
όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του 
προγράμματος δράσης σύμφωνα με το 
άρθρο IV της συμφωνίας καθώς και όλες 
τις τυχόν τροποποιήσεις της συμφωνίας
βάσει του άρθρου Χ. Η Επιτροπή καλείται 
να πραγματοποιήσει τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις κατόπιν 
διαβουλεύσεων με ειδική επιτροπή που θα 
οριστεί από το Συμβούλιο. Θα 
εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται βάσει της συμφωνίας 
συμφωνούν προς το κοινοτικό δίκαιο και 
τους στόχους των πολιτικών της 
Κοινότητας.

Σχετικά με θέματα, τα οποία εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της Κοινότητας, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ 
ονόματος της Κοινότητας, τροποποιήσεις 
των παραρτημάτων της συμφωνίας, που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου Χ, 
παράγραφος 5, της συμφωνίας.

Η Επιτροπή επικουρείται, κατά την 
εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, από 
ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το 
Συμβούλιο.

Εάν τροποποίηση των παραρτημάτων 
της συμφωνίας δεν μεταφερθεί στις 
σχετικές νομικές διατάξεις της 
Κοινότητας εντός ενενήντα ημερών από 
την ημέρα έγκρισής της από τη Διάσκεψη 
των Συμβαλλομένων Mερών, τότε η 
Επιτροπή διατυπώνει την επιφύλαξή της 
σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση 
αποστέλλοντας γραπτή κοινοποίηση προς 
την θεματοφύλακα, βάσει του άρθρου Χ, 
παράγραφος 6,  της συμφωνίας. Εάν στη 
συνέχεια η τροποποίηση μεταφερθεί, η 
Επιτροπή θα αποσύρει άμεσα την 
κοινοποίησή της.

Αιτιολόγηση

Η διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής πρέπει να περιορίζεται στα παραρτήματα της 
συμφωνίας. Ωστόσο, κρίνεται πρέπον να ανατεθεί στην Επιτροπή η άσκηση του δικαιώματος 
επιφύλαξης, βάσει του άρθρου Χ, παράγραφος 6, της συμφωνίας. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Ιστορικό

Η προκείμενη απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της 
Αφρικής και της Ευρασίας ("AEWA"). Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη την 1η Σεπτεμβρίου 
1997 από την Κοινότητα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1999.

Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί μία από τις συμφωνίες, των οποίων η σύναψη προβλέπεται στο 
άρθρο IV της Σύμβασης της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν 
στην άγρια πανίδα, οι οποίες συνάπτονται με σκοπό τη προστασία των αποδημητικών ειδών 
που είναι σε δυσμενή κατάσταση διατήρησης. 

Η συμφωνία για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της 
Ευρασίας προστατεύει 235 είδη πουλιών, η ύπαρξη των οποίων εξαρτάται σημαντικά από 
υγρότοπους ιδιαίτερα της Αφρικής και της Ευρασίας. Η συμφωνία ζητεί κυρίως τη λήψη 
συντονισμένων μέτρων για την επίτευξη και διατήρηση μιας ευνοϊκής κατάστασης 
διατήρησης των υδροβίων πτηνών, που χρησιμοποιούν τα περάσματα (αεροδιαδρόμους) της 
Αφρικής και της Ευρασίας. Στο παράρτημα ΙΙΙ (πρόγραμμα δράσης) παρατίθενται τα μέτρα, 
τα οποία πρέπει να ληφθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη για τα είδη στα οποία επιβάλλεται 
να αποδοθεί προτεραιότητα, σύμφωνα με τα μέτρα διατήρησης του άρθρου ΙΙΙ της 
συμφωνίας.

2) Περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής

Η Επιτροπή προτείνει να εγκριθεί η συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας και να 
εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου να καταθέσει την πράξη εγκρίσεως. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να διαπραγματευτεί όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του προγράμματος 
δράσης, καθώς και όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 της συμφωνίας.

3) Γνώμη του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η σύναψη της συμφωνίας είναι σημαντικό βήμα για τη διατήρηση 
των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι της άποψης ότι η 
συμφωνία συμπληρώνει την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία.
Εκφράζει τη λύπη του, διότι η Κοινότητα δεν θα είναι σε θέση να καταστεί εγκαίρως 
συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας μετά τον ορισμό της νέας ημερομηνίας για την τρίτη 
συνεδρίαση των συμβαλλόμενων κρατών (MOP-3) που θα λάβει χώρα στο Ντακάρ, 
Σενεγάλη. 

Εξάλλου, ο εισηγητής θεωρεί ότι η εντολή διαπραγμάτευσης της Επιτροπής (άρθρο 3) είναι 
υπερβολική. Δεν είναι πρέπον, η Επιτροπή να εξουσιοδοτείται για τη διαπραγμάτευση κάθε 
τυχόν τροποποίησης της συμφωνίας. Η εντολή διαπραγμάτευσης πρέπει να περιορίζεται 
περισσότερο στα παραρτήματα της συμφωνίας, όπως συνηθίζεται σε διεθνείς συμφωνίες 
(δηλαδή τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 5).
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Το δικαίωμα να διατυπώνεται επιφύλαξη κατά τροποποίησης βάσει του άρθρου 10, 
παράγραφος 5, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή για πρακτικούς λόγους και λόγους 
αποδοτικότητας.
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