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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega 
letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni 
strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike 
Bolgarije in Romunije Evropski uniji
(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06198/2013),

– ob upoštevanju osnutka protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega 
sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter 
Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in 
Romunije k Evropski uniji,

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in 
točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) ter prvim pododstavkom člena 218(8) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0006/2019),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0000/2019),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Maroko.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko je bil 
rezultat pogajanj na podlagi pooblastila Sveta iz decembra 2004.

Namen sporazuma je odpreti trge in si prizadevati za uskladitev letalske zakonodaje na obeh 
straneh. Vsebuje tudi določbe o čezmejnih naložbah na obeh straneh Sredozemlja. 

Sporazum je bil podpisan 12. decembra 2006, 24. oktobra 2017 pa je Evropski parlament 
odobril njegovo sklenitev (2006/0048(NLE)).

Pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

Republika Bolgarije in Romunija sta k Evropski uniji pristopili 1. januarja 2007. V skladu s 
členom 6(2) Akta o pogojih pristopa sta se ti dve državi zavezali, da bosta pristopili k 
sporazumom in konvencijam, ki so jih skupaj sklenile ali podpisale države članice in Skupnost. 

O protokolu o spremembi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k 
Evropski uniji so se pogajali Komisija in oblasti Kraljevine Maroko.

Glavne določbe protokola 

Namen protokola je Republiki Bolgariji in Romuniji omogočiti, da postaneta pogodbenici 
Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko. 
Protokol ne vnaša vsebinskih sprememb v sporazum, temveč le potrebne tehnične in jezikovne 
prilagoditve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije. 

Postopek
Evropski parlament je 12. decembra 2007 prvič odobril sklenitev protokola.

Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 nadomestila 
in nasledila Evropsko skupnost.

Da bi se upoštevale spremembe, uvedene z Lizbonsko pogodbo, je Svet 12. aprila 2013 sklenil, 
da se bo ponovno posvetoval s Parlamentom in dobil njegovo soglasje.

V skladu s členom 218 PDEU Svet potrebuje odobritev Evropskega parlamenta, da lahko 
sklene protokol z upoštevanjem pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

V skladu s členom 105 in členom 114(5), (7) in (8) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni 
odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament sprejme 
sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb 
sporazuma. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen zavrniti priporočilo 
poročevalca.
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Stališče poročevalca

Postopek odobritve je popolnoma tehničen, saj gre le za spremembo Evropske skupnosti v 
Evropsko unijo. Parlament je leta 2007 že odobril vsebino protokola in bi moral obdržati svoje 
stališče, zato poročevalec predlaga, naj odbor TRAN poda pozitivno priporočilo za sklenitev 
protokola.


