
RE\714871BG.doc PE404.521v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Документ за разглеждане в заседание

18.3.2008 B6-0000/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено вследствие на въпроси, изискващи устен отговор B6-0000/2008 и 
B6-0000/2008

съгласно член 108, параграф 5 от правилника

от Miroslav Ouzký

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните
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B6-0000/2008

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за третото 
заседание на страните по Орхуската конвенция в Рига, Латвия

Европейският парламент,

– като взе предвид Орхуската конвенция относно достъп до информация, участие на 
обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по 
въпроси на околната среда от 25 юни 1998 г. и предстоящото трето заседание на 
страните (ЗС-3), което ще се проведе в Рига, Латвия, от 11 до 13 юни 2008 г., 

– като взе предвид въпроси, изискващи устен отговор B6-0000/2008 и B6-0000/2008 
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните,

– като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че Орхуската конвенция влезе в сила на 30 октомври 2001 г.,

Б. като има предвид, че Конвенцията ще има десетгодишен юбилей през юни 2008 г.,

В. като има предвид, че Орхуската конвенция беше ратифицирана от Европейската 
общност на 17 февруари 2005 г.1 и е ратифицирана от голямо мнозинство от 
държавите-членки на Общността,

Г. като има предвид, че понастоящем страните по Орхуската конвенция са 41,

Д. като има предвид, че Парламентът и Съветът вече са приели три законодателни 
инструмента за прилагане на Орхуската конвенция2 и като има предвид, че 
приемането на законодателен инструмент относно достъпа до правосъдие по 
въпроси на околната среда е все още блокирано от Съвета,3

Е. като има предвид, че Орхуската конвенция има за цел да даде възможност на 
обществените органи и на гражданите да поемат индивидуална и колективна 
отговорност за опазване и подобряване на околната среда за благоденствието и 

                                               
1 Решение на Съвета от 17 февруари 2005 г. за сключване от името на Европейската общност на 
Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1)
2 Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна 
на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (OВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26); Директива 2003/35/ЕО за 
осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи 
се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до 
правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (OВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17), Регламент 
(ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до 
информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда към институциите и органите на Общността (OВ L264, 25.9.2006 г., стр.13).
3 Предложение за директива относно достъп до правосъдие по въпроси на околната среда 
(COM(2003)0624).
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благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и така да насърчи 
устойчиво развитие,

Ж. като има предвид, че Протоколът за регистри за изпускането и преноса на 
замърсители допринася за увеличаване на корпоративната отчетност, за намаляване 
на замърсяването и за насърчаване на устойчиво развитие, 

1. настоятелно призовава ЕС да поеме водеща, прозрачна и конструктивна роля в 
преговорите и активно да допринася за дългосрочния стратегически план на 
Конвенцията;

2. счита, че ЗС-3 ще предостави добра възможност както за преглед на постигнатия
до момента напредък, така и за размисъл относно бъдещите предизвикателства; 
счита, че осигуряването на ефективно прилагане на Конвенцията следва да бъде 
ключов приоритет в бъдеще;

3. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че 
решенията, взети на ЗС-3, способстват за по-нататъшното прилагане и развитие 
на Конвенцията и че се създават взаимодействия между Орхуската конвенция и 
съответните многостранни споразумения в областта на околната среда;

4. настоятелно призовава Комисията и конкретно държавите-членки да се стремят 
да гарантират, че:

– СЗ-3 изяснява условията за влизане в сила на изменението относно 
генетично модифицирани организми, прието през 2005 г., и на всякакви 
бъдещи изменения на Конвенцията, за да се осигури бързото им 
прилагане;

– се приемат предсказуеми, стабилни и адекватни финансови условия за 
Конвенцията;

– механизмът за съблюдаване на изпълнението бива допълнително 
подобряван на основата на придобития опит;

– работата по достъпа до правосъдие продължава на различни равнища, 
напр. като се предоставят обучение, обмен на информация и други 
дейности по изграждане на капацитет;

5. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да възобновят 
законодателната работа с цел приемане на законодателен инструмент, който 
прилага член 9 от Конвенцията в рамките на Европейския съюз, тъй като този 
последен останал стълб не е изцяло транспониран в правото на Общността; 
приветства плана на Комисията да организира конференция относно достъпа до 
правосъдие през юни 2008 г., за да се даде по-нататъшен тласък на 
законодателната дейност в рамките на Общността;

6. призовава Комисията и държавите-членки да засилят взаимодействията и 
връзките със съответни други международни организации и конвенции, и по-
конкретно с Протокола от Картахена по биологична безопасност; въпреки това 
счита, че Орхуската конвенция е компетентният форум за дебатиране на 
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хоризонтални принципи за обществен достъп до информация, участие и достъп 
до правосъдие по въпроси на околната среда;

7. призовава държавите, които още не са сторили това, да ратифицират Орхуската 
конвенция и Протокола за регистри за изпускането и преноса на замърсители и 
да насърчават други държави извън Икономическата комисия за Европа на 
Обединените нации да се присъединят към Конвенцията;

8. счита, че членовете на Европейския парламент, които са част от делегацията на 
ЕС, могат да имат съществен принос и следователно очаква, че в Рига те ще 
получат достъп без право на изказване до координационните заседания на ЕС;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на 
Секретариата на Икономическата комисия за Европа на Обединените нации, с 
молба да бъде разпространена до всички страни по конвенцията, които не са 
членки на ЕС.
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