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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese 
Gemeenschap van de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en 
Euraziatische trekkende watervogels
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2004)0531)1,

– gezien de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende 
watervogels,

– gelet op artikel 175, lid 1 en artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin van het 
EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0048/2005),

– gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd 
door het Parlement, alsmede aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Inleiding, rechtsgrondslag

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1, juncto artikel 300, lid 2, 
eerste alinea, eerste zin, en artikel 300,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1, juncto artikel 300, lid 2, 
eerste alinea, eerste zin, lid 3, eerste alinea 

  
1 PB C xx van 23.3.2005, blz. xx.
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lid 3, eerste alinea, en lid 4,

Motivering

Machtiging van de Commissie overeenkomstig artikel 3 van het besluit.

Amendement 2
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Trekkende watervogels vormen een 
belangrijk onderdeel van de mondiale 
soortendiversiteit en dienen - in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
inzake biodiversiteit uit 1992 - voor 
toekomstige generaties behouden te 
blijven.

Motivering

De overeenkomst moet ook worden gezien als bijdrage tot een duurzame ontwikkeling.

Amendement 3
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Wanneer de Commissie namens de 
Gemeenschap en in het kader van haar 
machtiging over wijzigingen in het 
actieplan onderhandelt, dient zij met 
name rekening te houden met de in artikel 
III van de Overeenkomst vermelde 
instandhoudingsmaatregelen.

Motivering

Dit is bepaald in artikel IV, lid 3 van de Overeenkomst en moet door de Commissie in 
aanmerking worden genomen wanneer zij over wijzigingen in het actieplan onderhandelt.

Amendement 4
Artikel 3

De Commissie wordt gemachtigd om 
namens de Gemeenschap 
onderhandelingen te voeren over en haar 

Met betrekking tot onderwerpen die onder 
de bevoegdheid van de Gemeenschap 
vallen, wordt de Commissie gemachtigd 
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goedkeuring te hechten aan eventuele
wijzigingen van het actieplan bedoeld in 
artikel IV van de Overeenkomst en de 
wijzigingen van de Overeenkomst als 
bedoeld in artikel X. De Commissie voert 
deze onderhandelingen in overleg met een 
bijzonder comité dat door de Raad wordt 
aangewezen. Zij ziet erop toe dat de 
besluiten die uit hoofde van de 
Overeenkomst worden genomen, 
verenigbaar zijn met het bestaande 
Gemeenschapsrecht en met de 
doelstellingen van het communautaire 
beleid.

om namens de Gemeenschap haar 
goedkeuring te hechten aan wijzigingen 
van de bijlagen bij de Overeenkomst die 
overeenkomstig artikel X, lid 5 van de 
Overeenkomst worden aangenomen.

De Commissie wordt bij de uitvoering van 
deze taak bijgestaan door een bijzonder 
comité dat door de Raad wordt 
aangewezen.

Indien een wijziging van de bijlagen bij de 
Overeenkomst niet binnen 90 dagen, te 
rekenen vanaf de aanneming door de 
conferentie van verdragsluitende partijen, 
in het desbetreffende Gemeenschapsrecht 
wordt omgezet, maakt de Commissie met 
betrekking tot die wijziging een 
voorbehoud door middel van een tot de 
depositaris gerichte schriftelijke 
kennisgeving overeenkomstig artikel X, 
lid 6 van de Overeenkomst. Indien de 
wijziging daarna in het Gemeenschaps-
recht wordt omgezet, trekt de Commissie 
de kennisgeving onverwijld in. 

Motivering

De onderhandelingsmachtiging van de Commissie dient zich te beperken tot de bijlagen bij de 
Overeenkomst. Niettemin is het raadzaam de uitoefening van het recht van voorbehoud 
overeenkomstig artikel X, lid 6 van de Overeenkomst aan de Commissie over te laten.
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1. Achtergrond

Het onderhavige besluit van de Raad voorziet in de sluiting door de Europese Gemeenschap 
van de Overeenkomst ter instandhouding van de Afrikaanse en Euraziatische trekkende 
watervogels ("AEWA"). Deze overeenkomst is op 1 september 1997 door de Gemeenschap 
ondertekend en op 1 november 1999 van kracht geworden.

Deze overeenkomst is een van de akkoorden die op grond van artikel IV van het Verdrag van 
Bonn  inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten moeten worden gesloten om 
zulke diersoorten in een voor hun voortbestaan ongunstige situatie te beschermen.

De AEWA beschermt 235 vogelsoorten die aangewezen zijn op moerasgebieden, met name 
die in Afrika en Eurazië. De overeenkomst vraagt vooral om gecoördineerde maatregelen 
voor het bereiken en handhaven van een gunstige instandhoudingssituatie voor de 
watervogelsoorten die via de Afrikaans-Euraziatische corridors trekken. In bijlage III 
(actieplan) staan de maatregelen die de verdragsluitende partijen voor prioritaire soorten 
moeten nemen. Deze maatregelen moeten aansluiten bij de algemene 
instandhoudingsmaatregelen die in artikel III van de Overeenkomst vermeld staan.

2. Inhoud van het Commissievoorstel

De Commissie stelt voor de Overeenkomst namens de Gemeenschap goed te keuren en de 
voorzitter van de Raad te machtigen tot het neerleggen van het goedkeuringsinstrument. Aan 
de Commissie worden de onderhandelingen toevertrouwd over eventuele wijzigingen van het 
actieplan en over alle op grond van artikel X van de Overeenkomst mogelijke wijzigingen.

3. Standpunt van de rapporteur

De rapporteur beschouwt het sluiten van de Overeenkomst als een belangrijke stap voor het 
behoud van de trekkende wilde diersoorten  en is van mening dat de Overkomst de bestaande 
communautaire wetgeving aanvult. Hij betreurt het dat door het vaststellen van een nieuwe 
datum voor de derde bijeenkomst van de verdragsluitende partijen (MOP-3) in Dakar 
(Senegal) de Gemeenschap zich niet al vóór deze bijeenkomst bij de Overeenkomst kan 
aansluiten.

Verder vindt de rapporteur dat het onderhandelingsmandaat van de Commissie (artikel 3) te 
ver gaat. Het is niet goed de Commissie te machtigen om over alle wijzigingen van de 
Overeenkomst te onderhandelen. De machtiging dient - zoals gebruikelijk bij internationale 
overeenkomsten - beperkt te blijven tot onderhandelingen over de bijlagen bij de 
Overeenkomst (d.w.z. wijzigingen op grond van artikel X, lid 5). Het recht om een 
voorbehoud te maken ten aanzien van een wijziging uit hoofde van artikel X, lid 5, dient om 
redenen van praktische uitvoerbaarheid en efficiency aan de Commissie te worden toegekend.
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