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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului de aprobare, în numele Comunității 
Europene, a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU 
de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2008)0132),

– având în vedere Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU 
de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontalier (00000/2008),

– având în vedere articolul 175 alineatul (1) și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf 
prima teză din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0161/2008),

– având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6-0000/2008),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.
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The fifth Ministerial Conference "Environment for Europe held" in Kiev, Ukraine in May 
2003 adopted the Protocol on Strategic Environmental assessment to the 1991 UN/ECE 
Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context (SEA 
Protocol). The Commission on behalf of the European Community signed the SEA Protocol 
on 21 May 2003.

The 1991 UN/ECE Convention on transboundary Environmental Impact Assessment (the 
Espoo Convention), building on existing EIA law, established procedures for consulting 
Parties likely to be affected by transboundary environmental impacts of proposed projects.
The Convention entered into force in 1997. The European Community signed it on 26 
February 1991 and ratified in on 24 June 1997. Its main provisions are implemented by 
Directive 97/11.

Directive 2001/42/EC, on the assessment of the effects of certain plans and programmes on 
the environment (the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive), applies to a 
broad category of plans and programmes, and sets out detailed requirements for assessing and 
reporting on their environmental effects. The ability to adverse environmental effects at 
project level may be constrained by decisions taken in plans or policies. For this reason, it has 
been established that a process of assessment should be carried out these levels. This is the 
SEA- process.

The SEA - Directive includes a provision on transboundary effects inspired by the Espoo 
Convention.

The SEA - Protocol's objectives are to provide for a high level of protection of the 
environment, including health, and to ensure that these concerns are integrated into measures 
and instruments designed to ensure sustainable development.

The European Community, in conformity with its Strategy on Sustainable Development and 
Better Regulation, intends to implement Article 13 of the Protocol on Strategic Environmental 
Assessment to the Espoo Convention through the impact assessment procedures set out in the 
Communications on Impact Assessment, which address in a balanced manner the economic, 
social and environmental components of sustainable development.

Several aspects of the EU dimension deserve consideration. The EC and the Member States 
have been among the leaders in developing the concept and practice of the SEA and they 
should confirm their support by ratifying the Protocol on Strategic Assessment to the Espoo 
Convention on environmental impact assessment in a transboundary context.
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