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Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos Alma Atos konferencijoje, skirtoje 
Aarhuso konvencijai

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 25 d. Aarhuso konvenciją dėl visuomenės galimybių 
gauti informaciją apie aplinkosaugą, teisės dalyvauti priimant sprendimus dėl konkrečios 
veiklos, teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ir į antrąjį konvencijos šalių 
susitikimą (MOP-2), kuris vyks 2005 m. gegužės 25–27 d. Alma Atoje (Kazachstane),

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį pateiktus žodinius klausimus Nr. 0-
0000/05 ir Nr. 0-0000/05 ir į Tarybos bei Komisijos pareiškimus,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Aarhuso konvencija įsigaliojo 2001 m. spalio 30 d., 

B. kadangi 2005 m. vasario 17 d.1 Europos Bendrija, taip pat ir dauguma valstybių narių, 
įskaitant naująsias, ratifikavo Aarhuso konvenciją,

C. kadangi 19 iš 35 Aarhuso konvenciją pasirašiusių šalių yra Europos Sąjungos valstybės 
narės,

D. kadangi Europos Parlamentas ir Taryba jau priėmė dalį teisės priemonių, skirtų Aarhuso 
konvencijai2 įgyvendinti ir kadangi dėl kitų teisės priemonių šiuo metu derasi Parlamentas 
ir Taryba3,

E. kadangi Aarhuso konvencija yra skirta valstybės valdžios organams ir piliečiams suteikti 
galimybes prisiimti jų atskirus ir bendrus įsipareigojimus saugoti ir gerinti aplinkosaugą 
siekiant bendros dabartinės ir būsimų kartų gerovės, 

F. kadangi Kijevo protokolas dėl išmetamų teršalų ir jų pernašų registrų padeda didinti bendrą 
atskaitomybę, mažindamas taršą ir skatindamas tvariąją plėtrą,

  
1 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas dėl Aarhuso konvencijos sudarymo Europos .....bendrijų vardu (dar 
neskelbta).
2 Direktyva Nr. 2003/4/EB dėl visuomenės galimybių gauti informaciją apie aplinkosaugą ir panaikinanti 
Tarybos direktyvą Nr. 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26); 2003 m. gegužės 26 d. Direktyva 2003/35/EB, 
kuria nustatomas visuomenės dalyvavimas rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvas Nr. 85/337/EEB ir Nr. 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į 
teismus (OL L 156, 2003 6 25, p. 17)
3 Pasiūlymas dėl reglamento dėl Aarhuso konvencijos nuostatų taikymo EB institucijose ir struktūriniuose 
padaliniuose (KOM(2003)622 final); Pasiūlymas dėl direktyvos dėl galimybės kreiptis į teismus dėl 
aplinkosaugos reikalų (KOM(2003)624).
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1. ragina ES vadovauti deryboms;

2. mano, kad MOP-2 suteiks puikią galimybę peržiūrėti jau pasiektą pažangą ir numatyti 
būsimus iššūkius;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad MOP-2 metu priimtais sprendimais toliau 
įgyvendinama ir plėtojama konvencija, ir sukurti tarpusavio ryšius tarp Aarhuso 
konvencijos ir kitų daugiašalių aplinkosaugos susitarimų;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares ypač siekti, kad būtų užtikrintas:

- tikslių nuostatų išdėstymas, siekiant garantuoti veiksmingą ir visapusišką visuomenės 
dalyvavimą priimant sprendimus dėl GMO ir jei būtina, keičiant konvenciją ir jos priedus;

- nuolatinės finansų procedūrų sistemos sukūrimas, siekiant užtikrinti prognozuojamą 
finansavimą; 

- tolesnis atitikties tvarkos tobulinimas, pagrįstas sukaupta patirtimi; 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares tęsti teisinį darbą, siekiant patvirtinti teisės priemonę, 
kuria naudojantis Europos Sąjungoje būtų įgyvendinimas Konvencijos 9 straipsnis;  

6. ragina visas konvencijos šalis bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir 
forumais, ypač su Kartagenos protokolu dėl biosaugumo, siekiant pagerinti ryšius ir vengti 
pastangų dubliavimosi;

7. ragina visas valstybes, kurios to dar nepadarė, ratifikuoti Aarhuso konvenciją ir Kijevo 
protokolą dėl išmetamų teršalų ir jų pernašų registrų ir pritarti nuostatai, kad JT 
Ekonomikos komisijai Europai nepriklausančios valstybės turėtų galimybę tapti 
konvencijos šalimis, jie jos to pageidautų; 

8. mano, kad į EB delegaciją įeinantys Europos Parlamento nariai turi įnešti svarų indėlį, ir 
todėl tikisi, kad jie galės dalyvauti ES koordinaciniuose posėdžiuose Alma Atoje bent kaip 
turintys teisę kalbėti ar neturintys šios teisės stebėtojai;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei JT Ekonomikos komisijai Europai ir pareikalauti ją 
išplatinti visoms su ES sutartinių ryšių neturinčioms šalims.
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