الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط

لجنة الطاقة والبيئة والمياه
مشروع محضر
اإلجتماع المنعقد في روما ،إيطاليا
في  3آذار/مارس 1122
 .2افتتاح اإلجتماع من جانب رئيس اللجنة السيد شتيفان شينناخ Stefan SCHENNACH
بعد الترحيب بأعضاء اللجنة كافة ،ق ّدم الرئيس عرضا ً موجزاً ألنشطة اللجنة خالل العام الثاني من الرئاسة النمساوية وكرّ ر
خططه للعام المقبل ،التي ُوضعت خالل اجتماع مكتب اللجنة الذي انعقد في الجزائر العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر .0202
وأعرب بشكل خاص عن سروره لدى اإلعالن عن أول مدرسة للتكنولوجيا الشمسية في رام هللا .وأخيراً شكر السيد منغي
شريف على عمله كنائب رئيس للجنة الذي لم يتمكن من حضور اإلجتماع نظراً للوضع الراهن في تونس.
 .1إعتماد جدول األعمال
اعتمدت اللجنة مشروع جدول األعمال.
 .3إعتماد محضر اإلجتماع الذي انعقد في فيينا في  12تشرين الثاني/نوفمبر 1121
اعتُمد تقرير آخر إجتماع للجنة الطاقة والبيئة والمياه الذي انعقد في فيينا/النمسا.
 . 4التقرير األول  :إنشاء حدائق وطنية تحت الماء للحفاظ على التنوع اإلحيائي لألسماك
المقرر السيد لويجي رامبوني (إيطاليا)
ق ّدم السيد رامبوني التقرير ،ثم قال ،في معرض رده على أسئلة المندوبين ،إنه من الضروري إنشاء مناطق بحرية للحماية
المشتركة مثل قناة صقلية بين إيطاليا ومالطه وتونس .وش ّدد الرئيس على أنه ليس من المهم اإلعالن عن هذه المناطق فحسب،
بل أيضاً الرصد والمتابعة.
شارك في المناقشة مندوبون من الجزائر والسلطة الفلسطينية والبرلمان األوروبي وأعضاء اللجنة األوروبية اإلقتصادية
واإلجتماعية.
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 .5التقرير الثاني  :حماية البيئة البحرية
المقررون أنطونيا بارفانوفا (البرلمان األوروبي) وحامد نرجيس (المغرب) وشتيفان شينناخ (النمسا)
نظراً لغياب السيد نرجيس ،ق ّدمت السيدة بارفانوفا التقرير .وفي المناقشة التي تلت العرض ،أبدى مندوبون من السلطة
الفلسطينية والبرلمان األوروبي والمغرب والجزائر ولبنان واللوكسمبورغ وإيطاليا واللجنة األوروبية اإلقتصادية واإلجتماعية
بعض التعليقات والمقترحات .وذ ّكر الرئيس بالممارسة الشائعة لدى مراكب الترفيه التي تجيز لها اختيار الوالية القضائية الي
تريد أن تخضع لها ،مما يثير مشكلة كبيرة عند إنفاذ القانون .كما دافع السيد شينناخ عن فكرة إعطاء دروس سنوية للعاملين على
متن المراكب إذ كثيرون منهم ال يدركون معنى منطقة الحماية.
اعتُمد التقرير بعد إدخال بعض التعديالت عليه.
 .6التقرير الثالث  :إدارة النفايات في المناطق الساحلية على البحر األبيض المتوس
المقرران عاكف أكوس (تركيا) ونيفين ميميكا (كرواتيا)
بعد عرض المقررين السيدين أكوس وميميكا للتقرير ،أعلن الرئيس أن إدارة النفايات بند دائم على جدول األعمال .واقترح
اعتماد من يوم إلى ثالثة أيام "كأيام عمل" تُنظم سنوياً في بلدان المتوسط وتُكرّس للوقاية من النفايات وحيث يمكن للمدارس
وغيرها أن تشارك فيها.
وبعد أ ن أشار بعض المندوبين إلى أهمية مشاركة الجمهور في الوقاية من النفايات ،أوصوا النظر في التوجيه األوروبي حول
الوقاية من النفايات .ثم ت ّم اعتماد التقرير.
شارك في المناقشة مندوبون من البرلمان األوروبي وليثوانيا.

 .7أية مسائل أخرى
بلّغ الرئيس أعضاء اللجنة عن أسفه بشأن تحفظات السلطة الفلسطينية وإسرائيل على دعوته لعقد محادثات متابعة حول
موضوع وادي نهر األردن في مالطه التي كانت قد عرضت استضافة اإلجتماع.
كما أعلن عن نيته إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى مصر في الخريف المقبل.
من المتوقع أن يُعقد اإلجتماع المقبل للجنة الطاقة والبيئة والمياه في أواخر حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو .0200
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