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O VÝSLEDCÍCH EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE
NA POLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Rezoluce č. 3
o výsledcích evropské spolupráce
na poli územního plánování

MY, MINISTŘI odpovědní za územní plánování členských států Rady Evropy,
se setkáme 17. června 2014 v Nafpliu v Řecku, na pozvání našeho řeckého kolegy,
pana Yannise Maniatise, na 16. zasedání naší konference Rady Evropy (CEMAT)
S USPOKOJENÍM ZAZNAMENAJÍCE četné příklady konkrétních iniciativ, které byly
představeny na konferenci, a jenž usilují o sdílení zkušeností z územního plánování
a využívání nástrojů, které jsme navrhli, jako jsou Evropská charta regionálního
a prostorového plánování, přijatá v Torremolinos, Řídící principy a Glosář
PŘEJÍCE SI podpořit rozvoj takovýchto nástrojů a propagovat jejich širší využívání
1
vřele vítáme iniciativu řeckého předsednictví našeho 16. zasedání připravit
Příručku pro účast veřejnosti v územním plánování
2
s velkým zájmem jsme se seznámili s konceptem Příručky, který nám byl řeckým
předsednictvím představen
3
vyzýváme řeckou delegaci ve spolupráci s našimi vyššími úředníky, aby Příručku
dokončila do konce roku, aby ji mohla Rada Evropy zveřejnit a distribuovat ve všech
členských státech
4
s velkým zájmem jsme zaznamenali, že některé členské státy žádaly o radu
a spolupráci jiné členské státy, buďto ve formě právního poradenství nebo “vzájemných
posudků” návrhu legislativy nebo zaměření jednotlivých politik
5
souhlasíme, v mezích našich prostředků a pravomocí, s kladnou reakcí na tyto
požadavky podané prostřednictvím Sekretariátu Rady Evropy tím, že umožníme našim
vyšším úředníkům, aby se zúčastnili aktivit technické spolupráce, pilotních projektů
a „vzájemných posudků“, kde mohou poskytnout své expertizy založené
na zkušenostech
6
s vděčností bereme na vědomí záměr Rumunska hostit 17. zasedání naší
konference, na který bude reagováno v souladu s postupy stanovenými usnesením
Res(2011)7 Výboru ministrů Rady Evropy
7
vřele děkujeme řeckým organizátorům za jejich pohostinnost a dokonalou
organizaci 16. zasedání naší konference.

2

