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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-
stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 
na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť 
pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06198/2013),

– so zreteľom na uzavretie návrhu protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-stredomorská 
letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej 
strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie 
Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 
prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0006/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a ods. 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0000/2019),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Marockým 
kráľovstvom bola vyjednaná podľa mandátu od Rady v decembri 2004.

Cieľom dohody je otvoriť trhy a zároveň priblížiť sa k zosúladeniu právnych predpisov v oblasti 
letectva na oboch stranách. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o krížových investíciách na oboch 
stranách Stredozemného mora. 

Táto dohoda bola podpísaná 12. decembra 2006. Európsky parlament udelil súhlas s jej 
uzavretím 24. októbra 2017 (2006/0048 (NLE)).

Pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

Bulharská republika a Rumunsko pristúpili k Európskej únii 1. januára 2007. Podľa článku 6 
ods. 2 aktu o podmienkach pristúpenia sa tieto dva štáty zaviazali pristúpiť k dohodám 
a dohovorom uzavretým alebo podpísaným členskými štátmi a súčasne Spoločenstvom. 

Rokovania o protokole zohľadňujúcom pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k 
Európskej únii prebiehali medzi Komisiou a orgánmi Marockého kráľovstva.

Hlavné ustanovenia protokolu 

Účelom protokolu je umožniť Bulharskej republike a Rumunsku stať sa zmluvnou stranou euro-
stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom. 
Nezavedú sa ním žiadne zmeny predmetu dohody. Určujú sa tu potrebné technické a jazykové 
úpravy dohody, ktoré vyplývajú z pristúpenia Bulharska a Rumunska. 

Postup
Európsky parlament po prvý raz schválil uzavretie protokolu 12. decembra 2007.

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia 
nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

S cieľom zohľadniť úpravu zavedenú Lisabonskou zmluvou sa Rada 12. apríla 2013 rozhodla 
opätovne konzultovať s Parlamentom s cieľom získať jeho súhlas.

Rada na uzavretie protokolu, ktorý zohľadní pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k 
Európskej únii, potrebuje súhlas Európskeho parlamentu, ako sa ukladá v článku 218 ZFEÚ.

V súlade s článkom 105 a článkom 114 ods. 5, 7 a 8 rokovacieho poriadku Parlamentu 
predkladá gestorský výbor odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. 
Parlament rozhodne jediným hlasovaním, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne 
pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom 
zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.
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Stanovisko spravodajcu

Tento postup súhlasu je vzhľadom na nahradenie odkazu na „Európske spoločenstvo“  v texte 
protokolu pojmom „Európska únia“ čisto technický. Parlament už schválil predmet protokolu 
v roku 2007 a mal by svoju pozíciu zachovať.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje, aby Výbor pre dopravu a cestovný 
ruch vydal kladné odporúčanie k uzavretiu tohto protokolu.


