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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Nõukogu otsuse ettepanek Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe 
sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse algatust (KOM(2004) 5311;

– võttes arvesse Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkulepet;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 175 lõiget 1 ja artikli 300 lõike 2 
esimese lõigu esimese lauset;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest alalõiku, mille alusel 
nõukogu konsulteeris parlamendiga (C6-0048/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust(A6-0000/2005);

1. kiidab nõukogu otsuse ettepanek muudetud kujul heaks ja kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Nõukogu ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Sissejuhatus, õiguslik alus

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 koostoimes artikli 300 lõike 2 
esimese lõigu esimese lausega ja lõike 3 
esimese lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1 koostoimes artikli 300 lõike 2 
esimese lõigu esimese lausega, lõike 3 
esimese lõiguga ja lõikega 4,

  
1 ABI.C, 23.3.2005, lk xxx
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Begründung

Ermächtigung der Kommission gemäss Artikel 3 des Beschlusses.

Muudatusettepanek 2
Sissejuhatava osa punkt 5 a (uus)

5 a. Rändveelinnud kujutavad endast 
ülemaailmse liikide mitmekesisuse olulist 
osa ning neid tuleks - kooskõlas 1992. 
aasta bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooniga (BMK) - tulevastele 
põlvkondadele säilitada.

Begründung

Die Übereinkunft ist auch als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu sehen.

Muudatusettepanek 3
Sissejuhatava osa punkt 7 a (uus)

7 a. Kui komisjon lepib ühenduse nimel ja 
oma volituste piires kokku tegevuskava 
muudatused, peaks ta eriti arvestama 
lepingu III artiklis loetletud 
kaitsemeetmetega.

Begründung

Dies ist vorgesehen in Artikel IV Absatz 3 der Übereinkunft und von der Kommission zu 
berücksichtigen, wenn sie Änderungen des Aktionsplans aushandelt.

Muudatusettepanek 4
Artikkel 3

Komisjoni volitatakse pidama ühenduse 
nimel läbirääkimisi seoses kõikide 
kokkuleppe IV artikliga ettenähtud 
tegevuskava muudatustega ja X artikliga 
ettenähtud kokkuleppemuudatustega ning 
kinnitama kõnealused muudatused. 
Komisjon peaks kõnesolevate 
läbirääkimiste korral nõu pidama

Komisjoni volitatakse pidama ühenduse 
pädevusse kuuluvate teemade osas
ühenduse nimel läbirääkimisi, seoses 
kokkuleppe lisade muudatustega, mis on 
ettenähtud kokkuleppe X artikli lõiguga 5.
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nõukogu määratud erikomiteega. Sellega 
tagatakse, et kokkuleppe alusel 
vastuvõetud otsused on kooskõlas 
olemasolevate ühenduse õigusaktidega ja 
ühenduse poliitika eesmärkidega.

Komisjoni toetab selle ülesande 
läbiviimisel nõukogu poolt määratud 
erikomitee.
Kui kokkuleppe lisade muudatust ei võeta 
vastavatesse ühenduse õigusaktidesse üle 
üheksakümne päeva jooksul pärast nende 
heakskiitmist lepingupoolte konverentsil, 
teavitab komisjon seoses kõnealuse 
muudatusega kokkuleppe hoiulevõtjat 
kirjalikult, kooskõlas kokkuleppe X artikli 
lõiguga 6. Juhul kui muudatus võetakse 
ühenduse õigusaktidesse üle pärast teate 
saatmist, võtab komisjon selle 
viivitamatult tagasi.

Begründung

Die Verhandlungsermächtigung der Kommission sollte auf die Anhänge der Übereinkunft 
beschränkt sein. Gleichwohl ist es angebracht, der Kommission die Ausübung des 
Vorbehaltsrechts nach Artikel X Absatz 6 der Übereinkunft zu übertragen.
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BEGRÜNDUNG

1) Hintergrund

Der vorgelegte Ratsbeschluss sieht die Schliessung der Übereinkunft zur Erhaltung der 
afrikanisch-eurasiatischen ziehenden Wasservögel ('AEWA') durch die Europäische 
Gemeinschaft vor. Diese Übereinkunft war am 1. September 1997 von der Gemeinschaft 
unterzeichnet worden und trat am 1. November 1999 in Kraft.

Bei der Übereinkunft handelt es sich um eines der nach Artikel IV des Bonner 
Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten vorgesehenen 
Abkommen, die zum Schutz wandernder Arten in ungünstiger Erhaltungssituation zu 
schließen sind.

Das AEWA schützt 235 Vogelarten, die auf die Sumpfgebiete insbesondere in Afrika und 
Eurasien ökologisch angewiesen sind. Die Übereinkunft fordert vor allem koordinierte 
Maßnahmen zur Erreichung und Beibehaltung eines günstigen Erhaltungsstatus der 
Wasservogelarten, die afrikanisch-eurasiatische Zugkorridore benutzen. Im Anhang III 
(Aktionsplan) sind die Maßnahmen angegeben, welche die Vertragsparteien in 
Übereinstimmung mit den in Artikel III der Übereinkunft angegebenen allgemeinen 
Erhaltungsmaßnahmen für vorrangige Arten zu ergreifen haben.

2) Inhalt des Kommissionsvorschlages 
Die Kommission schlägt vor, die Übereinkunft im Namen der Gemeinschaft zu genehmigen 
und den Präsidenten des Rates zur Niederlegung der Genehmigungsurkunde zu ermächtigen.
Die Kommission wird mit der Aushandlung möglicher Änderungen des Aktionsplans sowie 
aller nach Artikel 10 der Übereinkunft möglichen Änderungen beauftragt.

3) Stellungnahme des Berichterstatters

Der Berichterstatter sieht den Abschluss der Übereinkunft als wichtigen Schritt zur Erhaltung 
der wandernden wild lebenden Tierarten an und ist der Ansicht, dass die Übereinkunft 
bestehende Gemeinschaftsgesetzgebung ergänzt.
Er bedauert, dass es der Gemeinschaft nach der Neuterminierung der Dritten Sitzung der 
Vertragsstaaten (MOP-3) in Dakar, Senegal, nicht möglich sein wird, rechtzeitig zu dieser 
Sitzung Vertragspartei des Übereinkommens zu werden.

Überdies hält der Berichterstatter das Verhandlungsmandat der Kommission (Artikel 3) für zu 
weitgehend. Es ist nicht angemessen, die Kommission zur Aushandlung jedweder Änderung 
der Übereinkunft zu ermächtigen. Die Verhandlungsermächtigung sollte vielmehr - wie 
üblicherweise bei internationalen Übereinkommen - auf die Anhänge der Übereinkunft
(d.h. Änderungen nach Artikel 10 Absatz 5) beschränkt sein.
Das Recht, einen Vorbehalt gegen eine Änderung nach Artikel 10 Absatz 5 einzuräumen, 
sollte der Praktikabilität und Effizienz halber der Kommission übertragen werden.


	561420et.pdf
	561420et.doc


