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B6-0000/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη 
Διάσκεψη του Almaty όσον αφορά τη Σύμβαση του Άαρχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Άαρχους σχετικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση, τη 
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη επί περιβαλλοντικών θεμάτων της 25ης Ιουνίου 1998, καθώς και την 
επικείμενη δεύτερη Συνάντηση των Μερών (ΜΟΡ-2) που θα πραγματοποιηθεί στο 
Almaty του Καζακστάν από 25 έως 27 Μαίου 2005, 

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις 0-0000/05 και 0-0000/05 εξ ονόματος της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με 
το άρθρο 108 του Κανονισμού του, καθώς και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Άαρχους ετέθη σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Άαρχους κυρώθηκε από την ΕΕ, καθώς και από 
την πλειοψηφία των κρατών μελών της, περιλαμβανομένων των νέων, στις 17 
Φεβρουαρίου 20051,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, 19 από τα 35 συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης είναι 
κράτη μέλη της ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη εγκρίνει 
εν μέρει τα νομοθετικά μέσα για την εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους2 και ότι 
περαιτέρω νομοθετικά μέσα τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση σε πλαίσιο Συμβουλίου 
και Κοινοβουλίου3,

  
1 Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης του Άαρχους εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί)
2 Οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για το περιβάλλον που καταργεί 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/310/ΕΚ (ΕΕ L 41 της 14.02.2003, σελ. 26)· Οδηγία σχετικά με τη συμμετοχή του 
κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την 
τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.06.2003 σελ. 17)

3 Πρόταση κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Άαρχους στα θεσμικά 
όργανα και σώματα της ΕΚ (COM (2003)622 τελ.)· Πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικά θέματα (COM (2003)624.
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Άαρχους εξυπηρετεί στο να μπορούν οι δημόσιες 
αρχές και οι πολίτες την ατομική και συλλογική τους ευθύνη ως προς την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος για την ευημερία και την ευζωία της παρούσας και των 
μελλοντικών γενεών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο του Κιέβου σχετικά με το μητρώο έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων συμβάλλει στην αυξημένη ανάληψη συλλογικής ευθύνης μειώνοντας 
τη ρύπανση και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη,

1. καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις·

2. πιστεύει ότι η MOP-2 θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία τόσο για την ανασκόπηση της 
μέχρι σήμερα προόδου, όσο και για προβληματισμό σχετικά με τις μελλοντικές 
προκλήσεις·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις σε πλαίσιο 
ΜΟΡ-2 θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εφαρμογή και ανάπτυξη της Σύμβασης και ότι θα 
δημιουργηθούν συνέργιες μεταξύ της Σύμβασης και των σχετικών πολυμερών συμφωνιών 
για το περιβάλλον·

4. καλεί την επιτροπή και ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε

- να θεσπισθούν ακριβείς διατάξεις προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
εκτεταμένη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους 
ΓΤΟ, τροποποιώντας εάν χρειάζεται τη Σύμβαση και τα παραρτήματά της·

- να καθιερωθεί ένα μόνιμο σύστημα δημοσιονομικών ρυθμίσεων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρηματοδότηση σε προβλέψιμη βάση·

- να βελτιωθεί περαιτέρω ο μηχανισμός συμμόρφωσης με βάση την κτηθείσα εμπειρία·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το νομοθετικό έργο με στόχο την 
έγκριση ενός νομοθετικού μέσου δια του οποίου θα εφαρμόζεται το άρθρο 9 της 
Σύμβασης στην ΕΕ·

6. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση να συνεργασθούν με άλλους διεθνείς 
οργανισμούς και φόρα , ιδίως το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνέργια και να αποφευχθεί η επικάλυψη των 
προσπαθειών·

7. καλεί τις χώρες που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κυρώσουν τη Σύμβαση του Άαρχους 
και το Πρωτόκολλο του Κιέβου σχετικά με το μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και 
να συμφωνήσουν ότι και άλλα κράτη εκτός UNECE θα έχουν τη δυνατότητα να 
καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση εφόσον το επιθυμούν·

8. πιστεύει ότι τα μέλη του που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία της ΕΚ μπορούν να 
συμβάλλουν σημαντικά και αναμένει ως εκ τούτου ότι θα έχουν πρόσβαση στις 
συντονιστικές συναντήσεις της ΕΕ στο Almaty, τουλάχιστο με καθεστώς παρατηρητή με 
ή χωρίς δικαίωμα λόγου·
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9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το 
Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Γραμματεία 
της Επιτροπής των Ην. Εθνών για την Ευρώπη με την παράκληση να διανεμηθεί σε όλα 
τα συμβαλλόμενα μέρη εκτός ΕΕ.
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