
PR\1191367PL.docx PE642.928v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Transportu i Turystyki

2007/0181(NLE)

24.10.2019

***
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego 
Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem 
Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii 
Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Sven Schulze



PE642.928v02-00 2/7 PR\1191367PL.docx

PL

PR_NLE-AP_Agreement

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego 
Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z 
drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki 
Bułgarii i Rumunii
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (06198/2013),

– uwzględniając projekt protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę 
dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu 
uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 
ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0006/2019),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0000/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Radzie, Komisji, 
jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa 
Marokańskiego.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Eurośródziemnomorska umowa dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a 
Królestwem Maroka została wynegocjowana na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Radę w grudniu 2004 r.

Celem tej umowy jest zarówno otwarcie rynków, jak i ogólne zbliżenie przepisów prawnych 
obu stron w dziedzinie lotnictwa. Umowa zawiera także postanowienia dotyczące wzajemnych 
inwestycji po obu stronach Morza Śródziemnego. 

Umowa została podpisana 12 grudnia 2006 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na jej 
zawarcie w dniu 24 października 2017 r. (2006/0048 (NLE)).

Przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. Na mocy 
art. 6 ust. 2 aktu dotyczącego warunków przystąpienia państwa te zobowiązały się do 
przystąpienia do umów i konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez państwa 
członkowskie i Wspólnotę. 

Protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii 
Europejskiej był przedmiotem negocjacji między Komisją a władzami Królestwa Maroka.

Najważniejsze postanowienia protokołu 

Protokół ma na celu umożliwienie Republice Bułgarii i Rumunii stania się stroną 
Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a 
Królestwem Maroka. Protokół nie wprowadzi żadnych zmian co do istoty umowy. Określa on 
dostosowania techniczne i językowe, których należy dokonać w umowie w związku z 
przystąpieniem Bułgarii i Rumunii. 

Procedura
Parlament Europejski zatwierdził po raz pierwszy zawarcie protokołu w dniu 12 grudnia 2007 
r.

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska 
zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

Aby uwzględnić zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, w dniu 12 kwietnia 2013 r. Rada 
postanowiła ponownie skonsultować się z Parlamentem w celu uzyskania jego zgody.

Aby zawrzeć protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Bułgarii i 
Rumunii do Unii Europejskiej, Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego zgodnie z 
art. 218 TFUE.
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Zgodnie z art. 105 i art. 114 ust. 5, 7 i 8 Regulaminu Parlamentu właściwa komisja przedstawia 
Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. Parlament podejmuje 
decyzję w drodze jednego głosowania i nie można składać do samej umowy żadnych poprawek. 
Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia 
proponowanego przez sprawozdawcę.

Stanowisko sprawozdawcy

Niniejsza procedura zgody ma charakter czysto techniczny ze względu na zastąpienie w tekście 
protokołu odniesienia do „Wspólnoty Europejskiej” odniesieniem do „Unii Europejskiej”. 
Parlament zatwierdził już treść protokołu w 2007 r. i powinien utrzymać swoje stanowisko.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby Komisja Transportu i Turystyki 
wydała pozytywne zalecenie w sprawie zawarcia protokołu.


