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iesniedza Miroslav Ouzký

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

par ES stratēģiju Orhūsas konvencijas Pušu trešajai sanāksmei Rīgā, Latvijā
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B6-0000/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES stratēģiju Orhūsas konvencijas Pušu trešajai 
sanāksmei Rīgā, Latvijā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem un to, ka no 2008. gada 11. jūnija līdz 13. jūnijam Rīgā, Latvijā 
notiks Konvencijas Pušu trešā sanāksme (MOP–3);

– ņemot vērā mutisko jautājumu B6–0000/2008 un B6–0000/2008, ko iesniedza Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja,

– ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā Orhūsas konvencija stājās spēkā 2001. gada 30. oktobrī;

B. tā kā 2008. gada jūnijā būs Konvencijas desmitā gadadiena;

C. tā kā Orhūsas konvenciju 2005. gada 17. februārī ratificēja Eiropas Kopiena1 un 
vairākums;

D. tā kā pašlaik 41 valsts ir Orhūsas konvencijas puses;

E. tā kā Parlaments un Padome jau pieņēma trīs likumdošanas instrumentus Orhūsas 
konvencijas2 īstenošanai, un tā kā Padome joprojām bloķē likumdošanas instrumentu 
pieņemšanu par tiesas pieejamību vides jautājumos3;

F. tā kā Orhūsas konvencija palīdz valsts iestādēm un pilsoņiem realizēt individuālo un 
kolektīvo atbildību aizsargāt un uzlabot vidi pašreizējo un turpmāko paaudžu labklājībai 
un labsajūtai un tādējādi veicina ilgtspējīgu attīstību;

G. tā kā Protokols par piesārņojošu vielu noplūdes un izplatības reģistru paaugstina 
uzņēmumu atbildību, samazinot piesārņojumu un veicinot ilgtspējīgu attīstību, 

1. mudina ES uzņemties vadošu, pamanāmu un konstruktīvu lomu sarunās un aktīvi 
                                               
1 Padomes Lēmums (2005. gada 17. februāris) par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšana un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem (OV L 124, 17.5.2005., 1. lpp.).
2 Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 
90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.02.2003., 26. lpp.); Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EK un 96/61/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.). 
Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem (OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).
3 Direktīvas priekšlikums par pieeju tiesu varai vides jautājumos (COM(2003)624).
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piedalīties Konvencijas ilgtermiņa stratēģiskajā plānā;

2. uzskata, ka MOP–3 nodrošinās labu iespēju gan pārskatīt līdz šim sasniegto, gan 
apspriest nākotnes uzdevumus; uzskata, ka turpmākajai prioritātei jābūt Konvencijas 
efektīvas īstenošanas nodrošināšanai;

3. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka ar MOP–3 pieņemtiem lēmumiem tiek 
turpināts īstenot un attīstīt konvenciju un ka starp Orhūsas konvenciju un attiecīgiem 
daudzpusējiem vides nolīgumiem veidojas sinerģijas;

4. īpaši mudina Komisiju un dalībvalstis censties nodrošināt, lai:

– MOP–3 precizētu nosacījumus attiecībā uz 2005. gadā pieņemtā grozījuma par 
ĢMO stāšanos spēkā un jebkādiem turpmākiem Konvencijas grozījumiem, 
ņemot vērā agrīnas īstenošanas nodrošināšanu;

– attiecībā uz Konvenciju tiktu pieņemti prognozējami, stabili un atbilstīgi 
finanšu pasākumi;

– tiktu pilnveidots atbilstības mehānisms, pamatojoties uz iegūto pieredzi;

– dažādos līmeņos tiktu turpināts darbs attiecībā uz tiesas pieejamību, piemēram, 
nodrošinot apmācību, informācijas apmaiņu un citus veiktspējas palielināšanas 
pasākumus;

5. mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt likumdošanas darbu, lai pieņemtu tiesību 
instrumentu, ar ko Eiropas Savienībā īstenot Konvencijas 9. pantu, jo šis pēdējais 
pīlārs nav pilnībā transponēts Kopienas tiesībās; atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 
2008. gada jūnijā organizēt konferenci par iespēju vērsties tiesu iestādēs, lai sniegtu 
turpmāku stimulu likumdošanas darbam Kopienā;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt sinerģijas un saites ar citām attiecīgajām 
starptautiskajām organizācijām un Konvencijām, jo īpaši ar Kartahenas Protokolu par 
bioloģisko drošību; taču uzskata, ka Orhūsas konvencija ir kompetents forums, kurā 
apspriest horizontālos principus attiecībā uz sabiedrības piekļuvi informācijai, 
līdzdalību un tiesas pieejamību vides jautājumos;

7. mudina valstis, kuras vēl nav ratificējušas Orhūsas konvenciju un Protokolu par 
piesārņojošu vielu noplūdes un izplatības reģistru, to darīt un vienoties, ka citām 
valstīm, kas nav ANO Eiropas Ekonomikas komisijas locekles, ir iespēja kļūt par 
Konvencijas pusēm;

8. uzskata, ka ir jāsaņem būtisks ieguldījums no tiem Eiropas Parlamenta deputātiem, 
kuri ir EK delegācijā, un tādēļ cer, ka viņiem būs pieejama ES koordinatoru 
sanāksmes Rīgā bez uzstāšanās tiesībām;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, ANO Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariātam, 
pieprasot, lai tā tiktu izsūtīta visām ārpuskopienas līgumumslēdzējām pusēm.
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