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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 

Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst 

betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar 

lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de 

toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 

(12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12227/2014), 

– gezien het Protocol (12226/2014), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 

100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0035/2015), 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0128/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 

de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de 

Republiek Georgië. 
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BEKNOPTE MOTIVERING 

Inleiding 

De Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese 

Unie, haar lidstaten en Georgië kwam tot stand na onderhandelingen op basis van het besluit 

van de Raad van juni 2009 houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen. De 

Overeenkomst werd op 2 december 2010
1
 ondertekend. 

De overeenkomst met Georgië was de eerste uitgebreide luchtvervoersovereenkomst die werd 

ondertekend met een belangrijke luchtvaartpartner in de regio van de Kaukasus. Zij maakt 

deel uit van het externe luchtvaartbeleid van de Unie dat is vastgesteld door de Commissie. 

Toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 

Overeenkomstig de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië
2
 treedt Kroatië toe tot de 

overeenkomsten die vóór de toetreding van Kroatië tot de EU door de EU-lidstaten en de 

Unie met een of meer derde landen zijn gesloten of ondertekend door middel van een protocol 

bij die overeenkomsten. 

Besluit 13351/12 van 14 september 2012 van de Raad machtigde de Commissie in verband 

met de toetreding van Kroatië tot de EU te onderhandelen over protocollen tot wijziging van 

overeenkomsten die tussen de EU of de EU en haar lidstaten met derde landen zijn 

ondertekend of gesloten. 

Op 1 juli 2013 trad de Republiek Kroatië als 28e lidstaat toe tot de EU. 

Over het Protocol waarmee de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in aanmerking 

wordt genomen, is tussen de Commissie en de Georgische autoriteiten onderhandeld. 

Belangrijkste bepalingen van het Protocol  

Doel van het Protocol is de Republiek Kroatië in staat te stellen partij te worden bij de 

Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese 

Unie, haar lidstaten en Georgië (artikel 1) en te voorzien in de daaruit voortvloeiende 

taalkundige aanpassingen (artikel 2). Met het Protocol worden geen wijzigingen van de 

inhoud van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte 

ingevoerd. 

Procedure 

Het Protocol is op 26 november 2014 ondertekend. Om het Protocol te sluiten heeft de Raad 

de goedkeuring van het Europees Parlement nodig. Op grond van artikel 99 en artikel 108, lid 

7, van zijn Reglement spreekt het Parlement zich uit bij een enkele stemming en kunnen er 

geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen zijn alleen 

ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de aanbeveling van de rapporteur een 

tegenovergestelde strekking te geven. 

                                                 
1
 De tekst van de overeenkomst is bekendgemaakt in PB L 321 van 20.11.2012, blz. 3. 

2
 PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21. 
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Op basis van het bovenstaande stelt uw rapporteur voor dat de TRAN-commissie een positief 

advies uitbrengt over de sluiting van dit Protocol. 
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