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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás
Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról

(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0531)1,

– tekintettel az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásra,

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikke (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0048/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és  a Költségvetési Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

1. jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában, és 
jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz, a Bizottsághoz, valamint a 
tagállamok kormányaihoz és parlamentjeihez.

A Tanács által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Bevezetés, jogalap

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, 300. cikke (2) bekezdése 
első albekezdésének első mondatára és
300. cikke (3) bekezdésének első 
albekezdésére,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére, 300. cikke (2) bekezdése 
első albekezdésének első mondatára, 300. 
cikke (3) bekezdésének első albekezdésére 
és (4) bekezdésére,

  
1 HL C, 2005.3.23., ....o.
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Indokolás

Ermächtigung der Kommission gemäss Artikel 3 des Beschlusses.

Módosítás: 2
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) A vándorló vízimadarak jelentős 
részét alkotják a világ faji 
sokszínűségének és – a biodiverzitásról 
szóló 1992-es egyezménnyel (BDE) 
összhangban – meg kell őrizni őket a jövő 
generációk számára.

Indokolás

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

Módosítás: 3
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Amennyiben a Bizottság a Közösség 
nevében és felhatalmazása keretében a 
cselekvési terv módosításairól állapodik 
meg, figyelembe kell vennie különösen a 
megállapodás 3. cikkében felsorolt 
védelmi intézkedéseket.

Indokolás

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

Módosítás: 4
3. cikk

A Bizottság ezennel felhatalmazást kap 
arra, hogy tárgyalásokat folytasson és a 
Közösség nevében elfogadja a cselekvési 
tervnek a megállapodás 4. cikke 
értelmében történő bármilyen módosítását, 
illetve a megállapodásnak a X. cikk 
értelmében történő módosításait. A 
Bizottságnak a Tanács által kijelölt 
különbizottsággal egyeztetve kell

A Közösség hatáskörébe tartozó 
kérdéseket illetően a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 
megállapodás mellékleteiben a 
megállapodás 10. cikkének (5) bekezdése 
értelmében elfogadott módosításokat a 
Közösség nevében elfogadja.
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lefolytatnia ezeket a tárgyalásokat. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
megállapodás alapján elfogadott 
határozatok összhangban legyenek a 
meglevő közösségi jogszabályokkal és a 
közösségi politikákkal.

A Bizottságot ezen feladat ellátása során a 
Tanács által kijelölt különbizottság segíti.
Amennyiben a mellékletek valamely 
módosítását a szerződő felek 
konferenciája általi jóváhagyást követő 90 
napon belül nem ültetik át a vonatkozó 
közösségi jogszabályokba, a Bizottság 
azon módosítással kapcsolatban a 
megállapodás X. cikke (6) bekezdésének 
megfelelő, a letéteményeshez intézett 
írásos fenntartással élhet. Amennyiben a 
módosítást a későbbiekben átültetik, a 
Bizottság az értesítést haladéktalanul 
visszavonja.

Indokolás

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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INDOKOLÁS

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.
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