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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Evropsko-
středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na 
jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení 
Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06198/2013),

– s ohledem na návrh Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda 
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým 
královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska 
k Evropské unii,

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 
2, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem 
Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0006/2019),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0000/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením Protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států a Marockého království.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým 
královstvím byla vyjednána na základě zmocnění, které vydala Rada v prosinci 2004.

Jejím cílem bylo otevřít trhy a pokročit dále v harmonizaci právních předpisů v oblasti letectví 
na obou stranách. Dohoda také obsahuje ustanovení týkající se vzájemných investic na obou 
březích Středozemního moře. 

Byla podepsána dne 12. prosince 2006 a Evropský parlament udělil souhlas s jejím uzavřením 
dne 24. října 2017 (2006/0048 (NLE)).

Přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Bulharská republika a Rumunsko přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 2007. Podle čl. 6 
odst. 2 aktu o podmínkách přistoupení se tyto dva státy zavázaly přistoupit k dohodám 
a úmluvám uzavřeným nebo podepsaným společně stávajícími členskými státy 
a Společenstvím. 

Komise a příslušné orgány Marockého království vyjednaly protokol v zájmu zohlednění 
přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

Hlavní ustanovení protokolu 

Cílem protokolu je umožnit Bulharské republice a Rumunsku stát se stranami Evropsko-
středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím. 
Protokol nezavádí do dohody žádné podstatné změny. Stanoví nezbytné technické a jazykové 
úpravy dohody, jež vyplývají z přistoupení Bulharska a Rumunska. 

Postup
Evropský parlament poprvé schválil uzavření protokolu dne 12. prosince 2007.

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská 
unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem.

V zájmu zohlednění změny vyplývající z Lisabonské smlouvy se Rada dne 12. dubna 2013 
rozhodla znovu konzultovat s Parlamentem, aby získala jeho souhlas.

Aby mohla Rada uzavřít protokol zohledňující přistoupení Bulharské republiky a Rumunska 
k Evropské unii, musí získat souhlas Evropského parlamentu v souladu s článkem 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Podle článku 105 a čl. 114 odst. 5, 7 a 8 jednacího řádu Parlamentu předloží příslušný výbor 
doporučení ke schválení či zamítnutí navrženého aktu. Parlament pak své rozhodnutí přijme 
jediným hlasováním, přičemž k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy. 
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Pozměňovací návrhy lze ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení 
navržené zpravodajem.

Postoj zpravodaje

Tento postup souhlasu je čistě technický, neboť se týká nahrazení výrazu „Evropské 
společenství“ výrazem „Evropská Unie“ v textu protokolu. Parlament již obsah protokolu 
schválil v roce 2007 a měl by svůj postoj zachovat.

Vzhledem k výše popsané situaci zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
vydal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.


