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A Poročilo predsedstva Odbora za preverjanje  

5. in 6. oktobra 2020 je potekal virtualni sestanek Odbora za preverjanje pod francoskim 

predsedstvom. Na seji je bilo sklenjeno, kako naj se nadaljuje delo ob upoštevanju zamud 

pri posredovanju nacionalnih poročil, ki se nanašajo tako na tekoči redni postopek 

preverjanja, kakor tudi na postopek preverjanja, ki zadeva izvajanje deklaracije 

“Prebivalstvo in kultura”, s strani pogodbenic v vseh štirih jezikih Konvencije.  

Odbor za preverjanje je po eni strani sprejel potrebne odločitve za nadaljevanje obeh 

omenjenih postopkov. Po drugi strani je menil, da bi morali poglobiti temo, ki bi jo bilo 

treba izbrati na podlagi elementov nacionalnih poročil iz leta 2019, hkrati pa bi bilo treba 

nadaljevati tekoči redni postopek preverjanja. V ta namen je prosil Stalni odbor, naj 

preveri, ali bi bilo mogoče dati na voljo Stalnemu sekretariatu dodatna sredstva, zato da 

bi lahko izpeljal obe nalogi. Po preverjanju je znano, da bodo pogodbenice lahko 

zagotovile takšna sredstva, poleg tega pa so se tudi zedinile, da bi za poglobljeno 

preverjanje izbrali temo s področja Protokola Promet.  

Glede na doslej pridobljene izkušnje na področju rednih postopkov preverjanja je 

razprava pokazala, da bi morali prilagoditi tako zbiranje informacij o izvajanju Alpske 

konvencije in njenih izvedbenih protokolov s strani pogodbenic kakor tudi obdelavo le-

teh informacij. Določeni so bili tudi ukrepi, ki jih bo treba sprejeti pod prihodnjim 

švicarskim predsedstvom.  
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B Predlog sklepa 

Alpska konferenca  

1. se seznani s poročilom predsedstva Odbora za preverjanje;  

2. sklene, da z odstopanjem od časovnice veljavnega mehanizma za preverjanje1 in 

brez vplivanja na morebitno revizijo tega mehanizm izvede poglobljeno 

preverjanje teme s področja Protokola Promet druge možne teme – na podlagi 

elementov nacionalnih poročil iz leta 2019;  

3. prosi Odbor za preverjanje, da opravi ta poglobljeni postopek preverjanja skladno 

z veljavnim mehanizmom za preverjanje. 

 

 

1 Sklep ACXII/A1 v različici besedila sklepa ACXIV/A7 


