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Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum 

(ECAA) *** 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2017 om utkastet till 

rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet mellan 

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och 

Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 

Republiken Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket 

Norge, Rumänien, Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i 

Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)  (15654/2016 - 

C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) 

 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (15654/2016), 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det 

multilaterala avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, 

Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, 

Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och 

Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt 

europeiskt luftrum (08823/2/2006), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0098/2017), 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism 

                                                 
 Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i 

överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med 
Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 

  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i 
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med 
Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. 



 

 

(A8-0260/2017). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 

i Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Island, Republiken Kroatien, 

Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien, Republiken Serbien och 

Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo. 

 

 


