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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение на Съвета относно сключването на протокол за 
изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните 
транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от 
една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид 
присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (06198/2013),

– като взе предвид проекта на протокол за изменение на Евро-средиземноморското 
споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската 
общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга 
страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на 
Румъния към Европейския съюз, 

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 
100, параграф 2, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 
8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(C9-0006/2019),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм 
(A9-0000/2019),

1. дава своето одобрение за сключването на протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Кралство Мароко.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги 
между Европейската общност и Кралство Мароко бе договорено в рамките на мандата, 
получен от Съвета през месец декември 2004 г. 

Целта на споразумението е както отваряне на пазарите, така и преминаване към 
привеждане на законодателството в областта на въздухоплаването в съответствие и за 
двете страни. То съдържа също така разпоредби за кръстосано инвестиране от двете 
страни на Средиземно море. 

Споразумението бе подписано на 12 декември 2006 г.; на 24 октомври 2017 г. 
Европейският парламент даде своето одобрение за сключването му (2006/0048 (NLE)).

Присъединяване на Република България и на Румъния към Европейския съюз

Република България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз на 
1 януари 2007 г. Съгласно член 6, параграф 2 от Акта относно условията за 
присъединяване посочените държави се задължават да се присъединят към 
споразуменията и конвенциите, сключени или подписани от страна на държавите членки 
и от Общността. 

Протоколът, с който се взема предвид присъединяването на Република България и на 
Румъния към Европейския съюз, беше договорен между Комисията и органите на 
Кралство Мароко.

Основни разпоредби на протокола 

Целта на протокола е да се позволи на Република България и на Румъния да станат страни 
по Евро-средиземноморското споразумение за въздушни транспортни услуги между 
Европейската общност и Кралство Мароко. Протоколът няма да доведе до никакви 
промени в съдържанието на споразумението. В него се определят техническите и 
езиковите изменения, които трябва да бъдат внесени в текста на споразумението 
вследствие на присъединяването на Република България и на Румъния. 

Процедура
Европейският парламент одобри за пръв път сключването на този протокол на 12 
декември 2007 г. 

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., 
Европейският съюз замени Европейската общност и е неин правоприемник.

За да се вземе предвид изменението, въведено с Договора от Лисабон, на 12 април 2013 г. 
Съветът реши да се консултира отново с Парламента, за да получи неговото одобрение.

За сключването на протокола, с който се взема предвид присъединяването на Република 
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България и на Румъния към Европейския съюз, Съветът се нуждае от одобрението на 
Европейския парламент съгласно член 218 от ДФЕС.

В съответствие с член 105 и член 114, параграф 5, 7 и 8 от Правилника за дейността на 
Парламента компетентната комисия представя препоръка за одобрение или отхвърляне 
на предложения акт. Парламентът взема решение с единно гласуване, като в 
споразумението не могат да се внасят никакви изменения. Измененията в комисия се 
допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената 
от докладчика.

Позицията на докладчика

Тази процедура за одобрение е чисто техническа и се налага поради замяната в текста на 
протокола на позоваването „Европейска общност“ с „Европейски съюз“. Парламентът 
вече одобри съдържанието на протокола през 2007 г. и следва да запази позицията си.

С оглед на гореизложеното, докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм 
(TRAN) да даде положително становище относно сключването на протокола.


