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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos 
valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių 
susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir 
Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, projekto
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06198/2013),

– atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos 
įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių 
narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas dėl 
oro susisiekimo, projektą,

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo procedūros, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies 
antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą (C9-0006/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1, 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A9–0000/2019),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių, 
taip pat Maroko Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Derybos dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių 
susitarimo dėl oro susisiekimo vyko vadovaujantis 2004 m. gruodžio mėn. Tarybos suteiktais 
įgaliojimais.

Susitarimu siekiama atverti abiejų šalių rinkas ir palaipsniui suderinti teisės aktus aviacijos 
srityje. Į susitarimą taip pat įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios tarpusavio investicijas 
abiejose Viduržemio jūros pusėse. 

Susitarimas pasirašytas 2006 m. gruodžio 12 d.; Europos Parlamentas susitarimo sudarymui 
pritarė 2017 m. spalio 24 d. (2006/0048 (NLE)).

Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimas į Europos Sąjungą

2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublika ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą. Pagal Akto 
dėl stojimo sąlygų 6 straipsnio 2 dalį šios abi valstybės narės įsipareigojo prisijungti prie 
valstybių narių ir Bendrijos sudarytų ar pasirašytų susitarimų ir konvencijų. 

Dėl Protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos 
Sąjungą, Komisija vedė derybas su Maroko Karalystės valdžios institucijomis.

Pagrindinės protokolo nuostatos 

Protokolo tikslas – leisti Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai tapti Europos bendrijos ir Maroko 
Karalystės Europosir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo šalimi. 
Protokole nenumatoma jokių susitarimoturinio pakeitimų. Protokole nustatyti būtini techniniai 
ir lingvistiniai susitarimo pakeitimai, kuriuos reikia padaryti, Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į 
ES. 

Procedūra
2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamentas pirmą kartą pritarė protokolo sudarymui.

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos 
bendriją ir perėmė jos teises ir pareigas.

2013 m. balandžio 12 d., siekdama atsižvelgti į po Lisabonos sutarties atsiradusius pakeitimus, 
Taryba nusprendė kreiptis į Parlamentą, kad gautų jo pritarimą.

Kad galėtų sudaryti Protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos 
įstojimą į Europos Sąjungą, pagal SESV 218 straipsnį Taryba turi gauti Europos Parlamento 
pritarimą.

Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 105 straipsniu ir 114 straipsnio 
5, 7 ir 8 dalimis, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją dėl pritarimo 
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siūlomam aktui arba jo atmetimo. Tada Parlamentas priima sprendimą vieną kartą balsuodamas 
be galimybės susitarimui teikti pakeitimus. Pakeitimai komitete gali būti priimami tik tuo 
atveju, jeigu jais siekiama iš esmės pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

Pranešėjo pozicija

Pritarimo procedūra skirta Protokolo tekste esančiai nuorodai „Europos Bendrija“ pakeisti 
nuoroda „Europos Sąjunga“ ir yra tik techninio pobūdžio. 2007 m. Europos Parlamentas jau 
pritarė protokolo turiniui ir turėtų laikytis šios pozicijos.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti 
teigiamą rekomendaciją dėl Protokolo sudarymo.


