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Mündəricat 

• Yekun qərarın konsepsiyası 

• Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin nəzərə 
alınması öhdəliyi 

• Səbəblərin izahatı 

• Qərar barədə məlumat vermək və onu yaymaq 
barəsində öhdəlik 
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Yekun qərar konspesiyası 

• SEQ barəsində yekun qərar (maddə 7) 

– Müvafiq qurumun layihə sahibinin layihənin 
davam etdirilməsinə icazə verən qərarı 

– Sonrakı mərhələlərdə nəzarət problemi 

• SEQ protokolu üzrə yekun qərar (maddə 11) – 
strateji sənədin qəbulu üzrə qərar 

– Bu qərarın planlama aparan təşkilat tərəfindən 
edilməsi o qədər də vacib deyil (məsələn bu qərar 
Parlament tərəfindən verilə bilər)  
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“Nəzərə almaq” öhdəliyi 
konsepsiyası 

• Nəzərə almaq 

– Ciddi şəkildə nəzərə almaq öhdəliyi  

– Amma bu hər zaman bütün iradları qəbul etmək 
demək deyildir 

– Bu barədə Nətəcələrin izahatında qeyd etmək  
(bəzən qərarlarda) 
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Nəzərə almaq: nəyi? 

• Ətraf mühitin qiymətləndirilməsini, o mənada 
ki: 

– ƏTMQ/SEQ hesabatları 

– Ətraf mühit və səhiyyə qurumları ilə 
məsləhətləşmələr 

– Transsərhəd konsultasiyalar 

– İctimai iştirak 
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Səbəblərin izahatı(SEQ 
protokolunun 11.2 maddəsi) 

• Aşağıdakıların icmalını verməldir: 

–  strateji sənəddə ətraf mühit və sağlamlıq 
məsələləri hansı şəkildə nəzərə alımmışdır 

– Aşağıdakılar zamanı iradlar necə qəbul edilmişdir: 

• Ətraf mühit/sağlamlıq qurumları ilə məsləhətləşmələr 

• Transsərhəd məsləhətləşmələr 

• İctimai iştirak 

– Necə nəzərə alınmışdır və   

– Digər məqbul alternativlər içərisində niyə bu 
strateji sənədin qəbul edilməsinin səbəbləri 
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Qərar barədə məlumatların 

yayılması öhdəliyi  
 • Kimi məlumatlandırmaq 

– Ətraf mühit və səhiyyə qurumlarını  

–  Potensial olaraq zərər görə biləcək olanları 

– İctimaiyyəti 

• Nə barədə məlumatlandırmaq 

– Qəbul olunan qərar barəsində 

– Bu barədə harada məlumat yayılıb 
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Qərar barədə məlumatların 
yayılması öhdəliyi - davamı  

 • Necə məlumatlandırmaq:  

– Prosedur barəsdinə məlumatlardırmada olduğu 
kimi, 

–  aşağıdakılar daxil olmaqla  

• İctimaiyyət və  

• Təsirə düşən tərəflər 

• Nə vaxt məlumatlandırmaq:  

– Tez bir zamanda – gecikmə olmadan 
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Qərar barədə məlumatların 

yayılması öhdəliyi 
 • Səbəblərin izahatı ilə birlikdə 

• Bunu aşağıdakı qaydada yaymaqla: 

–  qərarların online registrasiya sistemində  

– Münasib yerlərdə yazılı şəkildə (çap şəklində) 

• Transsərhəd məsələlərində isə : 

– Qərarları tərcümə etmək 

– Nüsxələri potensial zərər görə biləcək tərəflərə 
göndərilməsi 

Jerzy Jendrośka 9 


