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PR_CNS_art83am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
Porozumienia w sprawie ochrony wędrownych ptaków wodnych, które wykorzystują 
afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek
(COM(2004/0531) – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004/0531))1,

– uwzględniając Porozumienie w sprawie ochrony wędrownych ptaków wodnych, które 
wykorzystują afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek,

– uwzględniając art. 175 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu 
WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0048/2005),

– uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Budżetowej 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza projekt decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie porozumienia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich.

Tekst proponowany przez Radę Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Wstęp, podstawy prawne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ -

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 w połączeniu z art. 300 
ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze 
oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ -

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 w połączeniu z art. 300 
ust. 2, akapit pierwszy, zdanie pierwsze 
oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, zdanie 
pierwsze, ustęp 3 akapit pierwszy oraz 

  
1 Dz.U. C z 23.3.2005, str. xxx.
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ustęp 4,

Uzasadnienie

Ermächtigung der Kommission gemäss Artikel 3 des Beschlusses.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 5a (nowy)

5a) Wędrowne ptactwo wodne stanowi 
istotną część światowego bogactwa 
gatunkowego i powinno zostać - zgodnie z 
Konwencją o różnorodności biologicznej 
(CBD) z roku 1992 - zachowane dla 
przyszłych pokoleń.

Uzasadnienie

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

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7a (nowy)

7a) Przy negocjowaniu przez Komisję w 
imieniu Wspólnoty i w ramach 
stosownego upoważnienia zmian planu 
działania Komisja powinna uwzględnić w 
szczególności działania wymienione w 
artykule III porozumienia, które mają na 
celu zachowanie gatunków.

Uzasadnienie

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

Poprawka 4
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Artykuł 3

Komisja jest niniejszym upoważniona do 
negocjowania i zatwierdzania, w imieniu 
Wspólnoty, zmian do planu działania 
przewidzianych w art. IV porozumienia 
oraz zmian porozumienia przewidzianych 
w art. X. Komisja powinna być 
upoważniona do prowadzenia tych 
negocjacji w porozumieniu ze specjalnym 
komitetem desygnowanym przez Radę. 
Zapewni to, że decyzje przyjęte zgodnie z 
porozumieniem będą zgodne z istniejącym 
prawodawstwem wspólnotowym oraz z 
celami polityk wspólnotowych.

W odniesieniu do kwestii, które wchodzą 
w zakres kompetencji Komisji, Komisja 
jest upoważniona do zatwierdzania w 
imieniu Wspólnoty zmian załączników do 
porozumienia zatwierdzanych zgodnie z 
art. X ust. 5 porozumienia.

Komisja uzyskuje wparcie przy realizacji 
tego zadania ze strony specjalnego 
komitetu desygnowanego przez Radę.

Jeżeli zmiana załącznika do porozumienia 
nie zostanie ujęta w odpowiednim 
prawodawstwie wspólnotowym w ciągu 
dziewięćdziesięciu dni od daty jej przyjęcia 
przez konferencję sygnatariuszy umowy, 
Komisja czyni zastrzeżenie do takiej 
poprawki poprzez pisemną notyfikację 
skierowaną do depozytariuszki zgodnie z 
artykułem X ust. 6 porozumienia. W 
momencie ujęcia tej poprawki, Komisja 
wycofuje następnie niezwłocznie swą 
notyfikację.

Uzasadnienie

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.
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