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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet om 
bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien
(KOM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0531)1,

– med beaktande av avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien,

– med beaktande av artikel 175.1 och artikel 300.2 första stycket första meningen i 
EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0048/2005),

– med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och 
godkänner ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.

Rådets förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 
300.2 första stycket första meningen och
artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 
300.2 första stycket första meningen,
artikel 300.3 första stycket och 
artikel 300.4 i detta,

  
1 EUT C ..., 23.3.2005, s. ....
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Motivering

Kommissionen bemyndigas enligt artikel 1 beslutet.

Ändringsförslag 2
Skäl 5a (nytt)

(5a) Flyttande sjöfåglar utgör ett viktigt 
inslag i den biologiska mångfalden i 
världen och bör i enlighet med 
konventionen om biologisk mångfald från 
1992 bevaras för kommande generationer.

Motivering

Avtalet skall också betraktas som ett bidrag till en hållbar utveckling.

Ändringsförslag 3
Skäl 7a (nytt)

(7a) Om kommissionen på gemenskapens 
vägnar och inom ramen för sitt 
bemyndigande förhandlar om ändringar i 
handlingsplanen bör den framför allt ta 
hänsyn till de bevarandeåtgärder som 
finns förtecknade i konventionens 
artikel III.

Motivering

Detta fastställs i avtalets artikel IV.3 och är något som kommissionen måste ta hänsyn till när 
den förhandlar om ändringar i handlingsplanen.

Ändringsförslag 4
Artikel 3

Kommissionen bemyndigas att på 
gemenskapens vägnar förhandla om och
godkänna ändringar av handlingsplanen
enligt artikel IV i avtalet och ändringar av 
avtalet enligt artikel X. Kommissionen bör 
föra dessa förhandlingar i samråd med en 
särskild kommitté utsedd av rådet. 

När det gäller omständigheter som faller 
under gemenskapens kompetensområde 
bemyndigas kommissionen att på 
gemenskapens vägnar godkänna ändringar 
i bilagorna till avtalet som antas enligt 
artikel X femte stycket i avtalet.
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Kommissionen skall se till att de beslut 
som fattas i enlighet med avtalet är 
förenliga med gällande 
gemenskapslagstiftning och med 
gemenskapspolitikens mål.

Kommissionen bistås i genomförandet av 
denna uppgift av en särskild kommitté 
utsedd av rådet.

Om en ändring i avtalets bilagor inte har 
införlivats i gällande 
gemenskapslagstiftning inom nittio dagar 
efter det att den antagits av 
partskonferensen gör kommissionen 
förbehåll för ändringen genom skriftlig 
notifikation till depositarien enligt artikel 
10.6 i avtalet. Om ändringen under tiden 
införlivas drar kommissionen utan 
dröjsmål tillbaka notifikationen.

Motivering

Kommissionens förhandlingsbemyndigande bör inskränkas till avtalets bilagor. Likväl är det 
nödvändigt att kommissionen ges rätten att göra förbehåll enligt artikel 10.6.
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Enligt detta rådsbeslut skall Europeiska gemenskapen ingå avtalet om bevarande av flyttande 
sjöfåglar i Afrika och Eurasien (AEWA). Detta avtal undertecknades av gemenskapen den 
1 september 1997 och trädde i kraft den 1 november 1999.

Avtalet handlar om att ingå den internationella överenskommelse om skydd av flyttande arter 
med ogynnsam bevarandestatus som föreskrivs i artikel IV i Bonnkonventionen om skydd av 
flyttande vilda djur.

Genom AEWA skyddas 235 fågelarter, som huvudsakligen förekommer på sumpmarker i 
Afrika och Eurasien. I avtalet kräver man framför allt samordnade insatser för att uppnå och 
bibehålla bevarandestatusen hos sjöfåglar som använder flyttvägarna i Afrika och Eurasien. I 
bilaga III (handlingsplan) anges de åtgärder som parterna skall vidta för prioriterade arter i 
överensstämmelse med de allmänna bevarandeåtgärder som anges i artikel III i avtalet.

2. Innehållet i kommissionens förslag

Kommissionen föreslår att avtalet godkänns på gemenskapens vägnar och att rådets 
ordförande bemyndigas att deponera godkännandeinstrumentet. Kommissionen ges i uppdrag 
att förhandla om eventuella ändringar i handlingsplanen och även, enligt artike1 10, om 
eventuella ändringar i avtalet.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ser ingåendet av avtalet som ett viktigt steg i fråga om skyddet av flyttande 
vilda djur och anser att avtalet utgör ett komplement till den nuvarande 
gemenskapslagstiftningen. Han beklagar att gemenskapen enligt det nya tidsschemat för 
parternas tredje möte (MOP-3) i Dakar, Senegal, inte kommer att hinna bli konventionspart 
till detta möte.

Föredraganden anser dessutom att kommissionens förhandlingsmandat sträcker sig för långt. 
Det är inte rimligt att bemyndiga kommissionen att förhandla om varenda ändring rörande 
avtalet. Förhandlingsbemyndigandet bör snarare inskränkas, vilket är vanligt i samband med 
internationella överenskommelser (dvs. ändringar enligt artikel 10.5).

Av praktiska och effektivitetsmässiga skäl skall kommissionen ges rätten att göra förbehåll 
beträffande en ändring enligt artikel 10.5.
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