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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih 
selitvenih vodnih ptic s strani Evropske skupnosti
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2004)0531)1

– ob upoštevanju Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic s strani 
Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju člena 175 (1) in prvega stavka prvega pododstavka člena 300 (2) Pogodbe 
ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0048/2005),

– ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenja Odbora 
za proračun (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen in se strinja s sklenitvijo sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic.

Besedilo, ki ga predlaga Svet Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodni del, pravna podlaga

SVET EVROPSKE UNIJE JE -- SVET EVROPSKE UNIJE JE --
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v 
povezavi s prvim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) ter prvim 
pododstavkom člena 300(3),

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v 
povezavi s prvim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2), prvim 
pododstavkom člena 300(3) in člena 
300(4),

Obrazložitev

Pooblastitev Komisije v skladu s členom 3 Sklepa.
  

1 UL C, 23.3.2005, str. xxx.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Selitvene vodne ptice predstavljajo 
pomemben del svetovne raznolikosti vrst 
in jih je treba ohraniti za prihodnje 
rodove v skladu s Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti iz leta 1992.

Obrazložitev

Sporazum je treba razumeti tudi kot prispevek k trajnostnemu razvoju.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Kolikor se Komisija v imenu 
Skupnosti in v okviru svojega pooblastila 
pogodi za spremembe akcijskega načrta, 
mora upoštevati zlasti ukrepe za 
ohranitev, navedene v členu III 
Sporazuma.

Obrazložitev

To je predvideno v členu IV (3) Sporazuma, ki ga mora Komisija upoštevati ob morebitnih 
pogajanjih za spremembe akcijskega načrta.

Predlog spremembe 4
Člen 3

Komisija je pooblaščena, da se v imenu 
Skupnosti pogaja in odobri vse morebitne
spremembe akcijskega načrta, predvidene 
v členu IV Sporazuma, ter spremembe 
Sporazuma, predvidene v členu X. 
Komisija naj vodi ta pogajanja ob 
posvetovanju s posebnim odborom, ki ga 
imenuje Svet. Zagotovi, da so odločitve, 
sprejete v okviru Sporazuma, v skladu z 
obstoječo zakonodajo Skupnosti in s cilji 
politik Skupnosti.

Komisija je pooblaščena, da v imenu 
Skupnosti v zvezi z zadevami, ki so v 
pristojnosti Skupnosti, odobri spremembe 
prilog Sporazuma, sprejetih v skladu s 
členom X (5) Sporazuma.
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Komisijo pri izvajanju te naloge podpira
posebni odbor, ki ga imenuje Svet.

Kadar konferenca pogodbenih strani 
spremembe prilog Sporazuma v roku 
devetdesetih dni od njenega sprejetja ne 
prenese v ustrezno zakonodajo Skupnosti, 
Komisija v zvezi s to spremembo v skladu 
s členom X (6) izrazi pridržek z uradnim 
pisnim obvestilom, ki ga naslovi na 
depozitarko. Kolikor se sprememba potem 
prenese, Komisija nemudoma umakne 
pridržek.

Obrazložitev

Pooblastilo za pogajanje Komisije naj bo omejeno na priloge Sporazuma. Prav tako se zdi 
primerno prenesti na Komisijo pravico do uporabe pridržkov v skladu s členom X (6) 
Sporazuma.
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OBRAZLOŽITEV

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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