KONVENCIJA O VARSTVU ALP (ALPSKA KONVENCIJA)

Poslovnik

Konference pogodbenic (Alpske konference)

V skladu s sklepom XIV. Alpske konference z dne 13. oktobra 2016
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I. PODROČJE UPORABE
1. člen
Ta poslovnik se uporablja na vseh zasedanjih Alpske konference, ki se jih skliče v smislu 5.
člena Alpske konvencije.

II. SKLIC ZASEDANJ
2. člen
1.

Kraj, datum in trajanje rednega zasedanja določa Predsedstvo, po posvetovanju s Stalnim
odborom;

2.

Predsedstvo obvesti pogodbenice in opazovalce o kraju, datumu in trajanju Alpske
konference vsaj dva meseca pred pričetkom zasedanja.

III. OPAZOVALCI
3. člen
1.

V smislu 5. odstavka 5. člena Alpske konvencije Predsedstvo povabi na osnovi njihove
zahteve Združene narode, njihove posebne organizacije, Svet Evrope, vsako evropsko
državo ter čezmejna združenja alpskih teritorialnih skupnosti kot opazovalce na
zasedanja Konference.

2.

V smislu 5. odstavka 5. člena Konvencije odloča Alpska konferenca na predlog Stalnega
odbora o udeležbi mednarodnih nevladnih organizacij kot opazovalcev na zasedanjih
Konference.

3.

Alpska konferenca pooblasti Stalni odbor, da mednarodnim nevladnim organizacijam še
pred odobritvijo v smislu 2. odstavka tega člena do naslednjega zasedanja Alpske
konference dovoli udeležbo kot opazovalcev na zasedanjih Stalnega odbora.

4.

Udeležbo opazovalcev iz 2.odstavka tega člena se lahko deloma ali v celoti izključi iz
določenih zasedanj.
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IV. DNEVNI RED
4. člen
Osnutek dnevnega reda, ki ga v skladu s 3. odstavkom 5. člena Alpske konvencije za vsako
redno zasedanje izdela Predsedstvo, praviloma vsebuje:
1.

Potrditev dnevnega reda.

2.

Odločitev o pooblastilih.

3.

Odobritev udeležbe mednarodnim nevladnim organizacijam.

4.

Točke dnevnega reda, ki pomenijo izvajanje posameznih členov Alpske konvencije,
zlasti iz 6. člena.

5.

Točke dnevnega reda, ki pomenijo izvajanje posameznih členov protokolov v smislu 3.
odstavka 2. člena Alpske konvencije.

6.

Točke dnevnega reda, sprejete na predhodnem zasedanju Konference.

7.

Točke dnevnega reda v skladu z 9. členom tega poslovnika.

8.

Vsako točko dnevnega reda, ki jo Predsedstvu predlaga ena od pogodbenic in jo
Predsedstvo prejme še pred pričetkom razpošiljanja osnutka dnevnega reda.

9.

Razno.

10. Potrditev zapisnika sklepov v skladu s 1. odstavkom 22. člena tega poslovnika.

5. člen
Predsedstvo razpošlje osnutek dnevnega reda vsakega zasedanja, po možnosti skupaj z
gradivom zasedanja, vsaj dva meseca pred pričetkom zasedanja pogodbenicam in
opazovalcem.

6. člen
Predsedstvo vključi vsako dodatno točko dnevnega reda, ki jo po razpošiljanju osnutka
dnevnega reda predlaga ena od pogodbenic, po možnosti osem dni pred pričetkom zasedanja
v dnevni red zasedanja.
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7. člen
Osnutek dnevnega reda izrednega zasedanja sestavljajo izključno tiste točke dnevnega reda,
katerih obravnava se je zahtevala v skladu s 6. odstavkom 5. člena Alpske konvencije. Ta
osnutek se skupaj z vabilom na izredno zasedanje razpošlje pogodbenicam in opazovalcem.

8. člen
Alpska konferenca sprejme dnevni red.

9. člen
Če Konferenca ne odloči drugače, se vsako točko dnevnega reda, ki je ni bilo mogoče
zaključiti v okviru zasedanja, avtomatično postavi na dnevni red naslednjega rednega
zasedanja.

V. ZASTOPSTVO IN POOBLASTILA
10. člen
Vsako pogodbenico, ki se udeležuje zasedanj Konference, zastopa delegacija, ki jo sestavljajo
vodja delegacije in eventualno drugi pooblaščeni delegati in svetovalci.

11. člen
Vodja delegacije in eventualno drugi pooblaščeni delegati morajo imeti ustrezna pooblastila,
razen če to zaradi njihove funkcije ni potrebno. Pooblastila se predajo Predsedstvu po
možnosti pred otvoritvijo zasedanja Alpske konference. Vodje delegacij notificirajo
Predsedstvu imena svetovalcev in vsako poznejšo spremembo v sestavi delegacije.
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12. člen
Predsedstvo pregleda pooblastila in o tem na začetku zasedanja poda poročilo. Alpska
konferenca odloča o pooblastilih. Delegacije so lahko do te odločitve začasno prisotne na
zasedanju.

VI. PREDSEDSTVO
13. člen
Predsedstvo ostaja v svoji funkciji dokler se v skladu z 2. odstavkom 5. člena Alpske
konvencije ne določi novega Predsedstva.

14. člen
1.

Naloga Predsedstva je, da v svojem mandatnem obdobju skrbi za odvijanje vseh rednih in
izrednih zasedanj Alpske konference ter zasedanj Stalnega odbora in delovnih skupin,
zlasti še:
a) pripravo in organizacijo zasedanj Konference;
b) zbiranje, prevajanje in posredovanje uradnih gradiv;
c) pripravo poročil zapisnikov s sej in zasedanj v skladu s 1. in 2. odstavkom 21. člena
in njihovo predložitev;

2.

Predsedstvo lahko s soglasjem pogodbenic prenese posamezne naloge na eno od drugih
pogodbenic.

15. člen
1.

Predsedujoči je delegat ali delegatka predsedujoče pogodbenice, ki mu oz. ji je ta
poverila vodenje zasedanja Alpske konference.

2.

Predsedujoči se udeležuje zasedanj Konference izključno v tej svoji funkciji in v tem
času ne uresničuje pravic delegata pogodbenice, ki ta v tem primeru prenese na drugega
delegata.
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3.

Predsedujoči ob svoji začasni odsotnosti ali zadržanosti imenuje svojega namestnika.
Namestnik med opravljanjem funkcije presedujočega ne sme uresničevati pravic delegata
pogodbenice.

VII. POSLOVANJE
16. člen
Pogodbenice lahko med razpravo kadarkoli zastavijo proceduralno vprašanje, o katerem se
nemudoma odloča. V primeru več proceduralnih vprašanj se najprej obravnava tisto, ki se
najbolj oddaljuje od predhodno obravnavanega postopka. Pogodbenica lahko do proceduralnega vprašanja zavzame pritrjevalno ali odklonilno stališče. Če predsedujočemu ne uspe
ugotoviti konsenza, postane predlog, ki je bil predmet proceduralnega vprašanja, veljaven , če
sta ga sprejeli dve tretjini glasujočih pogodbenic.

17. člen
Razen v primerih, za katere veljajo določbe 11. člena Alpske konvencije, se zahtevki za
sklepe, ki naj bi jih sprejela Konferenca, vlagajo pisno v enem od uradnih jezikov najkasneje
dva meseca pred pričetkom vsakokratnega zasedanja Alpske konference, zahtevke za
spremembo prispelih predlogov pa najkasneje en mesec pred pričetkom vsakokratnega
zasedanja. Predsedstvo mora te zahtevke posredovati pogodbenicam in opazovalcem.
Konferenca lahko na zahtevo ene od pogodbenic izjemoma sprejme sklep o skrajšanju teh
rokov.

VIII. GLASOVANJE
18. člen
Za glasovanje pri sprejemanju sklepov Konference v skladu z določbami 6. in 7. člena
konvencije ter pri sprejemanju odločitev o proceduralnih vprašanjih v skladu z 16. členom
tega poslovnika je potrebna dvotretjinska prisotnost vseh pogodbenic.
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19. člen
1.

Glasovanje načeloma poteka z dvigovanjem rok.

2.

Na zahtevo ene od pogodbenic se izvede tajno glasovanje.

3.

Vzdržanje ni v nasprotju s konsenzom v smislu 7. člena Alpske konvencije.

4.

Glasovanje v zvezi s proceduralnimi vprašanji po 16. členu tega poslovnika vedno
poteka z dvigovanjem rok.

IX. PISNI POSTOPEK
20. člen
1.

Alpska konferenca lahko na predlog ene pogodbenice sprejema sklepe s pisnim
postopkom.

2.

Ta predlog s predlogom sklepov se pošlje Predsedstvu. Predsedujoči nemudoma pošlje
predlog sklepa pogodbenicam za stališča v roku štirih tednov in se v tem času posvetuje s
Stalnim odborom. Obvesti opazovalce. Sklep je izpeljan, potem ko vse pogodbenice
pisno izrazijo soglasje. Predsedujoči obvesti pogodbenice in opazovalce o izidu pisnega
postopka.

X. JEZIKI
21. člen

1.

Uradni jeziki Alpske konference so nemščina, francoščina, italijanščina in slovenščina.

2.

Izjave, dane v enem od uradnih jezikov, se prevajajo v druge uradne jezike.

3.

Uradno gradivo sej Konference je sestavljeno v enem od uradnih jezikov in se prevaja v
druge uradne jezike.
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XII. ZAPISNIKI ZASEDANJ KONFERENCE
22. člen

1.

Alpska konferenca sprejme ob koncu vsakega zasedanja zapisnik, ki vsebuje sklepe,
sprejete na zasedanju (zapisnik sklepov).

2.

Predsedujoči posreduje pogodbenicam in opazovalcem ter predsedujočemu Stalnega
odbora in vodjem podrejenih organov v roku enega meseca zapisnik sklepov, dopolnjen
zlasti z naslednjimi elementi:

3.

-

seznamom udeležencev zasedanja,

-

navedbah o poreklu vloženih zahtevkov,

-

navedbah o glasovalnih postopkih,

-

izjavami k sklepom,

-

povzetki drugih izjav pogodbenic in opazovalcev na njihovo zahtevo

Zapisnik, dopolnjen v skladu z 2. točko tega člena, potrdi Konferenca na svojem
naslednjem zasedanju.

XIII. SPREMEMBE POSLOVNIKA
23. člen
Konferenca lahko ta poslovnik spremeni v skladu z določili točke c 6. člena in 1. odstavka 7.
člena konvencije.
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