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Pergunta com pedido de resposta oral O-000128/2016 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Michael Cramer 
em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Assunto: Acordos internacionais no domínio da aviação 

Em dezembro de 2015, a Comissão adotou uma Estratégia da Aviação para a Europa. Como parte da 
Estratégia para a Aviação, foi proposta a abertura de negociações de acordos da UE em matéria de 
segurança da aviação com o Japão e a China e de acordos de serviços aéreos com os seguintes 
países: China, Turquia, México, seis Estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo, 
Arménia e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 

O Conselho autorizou a Comissão a iniciar negociações de acordos sobre a segurança da aviação 
com a China e o Japão, em 8 de março de 2016, e de acordos de serviços aéreos com a ASEAN, a 
Turquia, o Catar e os Emirados Árabes Unidos, em 7 de junho de 2016. O Conselho terá ainda de 
deliberar sobre os projetos de diretrizes de negociação para a abertura de negociações sobre os 
acordos da União em matéria de serviços aéreos com os seguintes países: China, México, Arménia e 
os restantes quatro Estados membros do Conselho de Cooperação do Golfo.  

A Comissão dos Transportes e do Turismo solicita à Comissão que responda às seguintes perguntas: 

Quais são os objetivos, as questões em jogo e o calendário previsto para a negociação dos acordos 
no domínio da aviação, para os quais a Comissão recebeu as diretrizes de negociação? 

Qual é o ponto da situação no Conselho no que respeita às restantes diretrizes de negociação?  

De que forma tenciona a Comissão assegurar que o Parlamento Europeu é imediata e plenamente 
informado em todas as fases das negociações, em conformidade com o artigo 218.º, n.º 10, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia?  

De que modo tenciona a Comissão garantir a transparência e o acesso aos documentos no decorrer 
das negociações? 

Pode a Comissão fornecer garantias de que o Parlamento Europeu será informado, em paralelo com 
o Conselho, antes e depois de cada ronda de negociações? 

Pode a Comissão confirmar que não tentará aplicar provisoriamente os acordos celebrados no 
domínio da aviação antes de o Parlamento Europeu ter aprovado o acordo? 
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