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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti közös európai 
légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 
határozat tervezetéről
(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09556/2019),

– tekintettel az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti, a közös légtér 
létrehozásáról szóló megállapodás tervezetére (14370/2010),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) 
bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, 
továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló 
kérelemre (C9-0013/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0000/2019),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve a Grúz Köztársaság kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A jelen megállapodás esetében egy, az EU, annak 27 tagállama és Grúzia közötti légi 
kapcsolatokat szabályozó nemzetközi egyezményről van szó.

A megállapodás célja közös légtér létrehozása az EU és Grúzia között. Az új megállapodás 
célja, hogy az eddigi kétoldalú megállapodások helyébe lépjen, amelyek a légiközlekedési 
szolgálatokat szabályozzák a két fél között. Ez a lépés az uniós szomszédsági politika keretében 
zajlik, amely az EU és szomszédai közötti közös légtér létrehozására irányul.

Eljárás

A Tanács a megállapodást 2010. december 2-én írta alá. Az Európai Parlament 2011. november 
15-én egyetértését adta a megállapodás megkötéséhez1. A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének, valamint az Európai Bíróság által a tanácsi határozatok szövegével 
kapcsolatban hozott ítéletet2 követő jogi módosításoknak a figyelembevétele érdekében 
azonban a Tanács 2019. június 25-én úgy határozott, hogy újra konzultál a Parlamenttel, annak 
egyetértését kérve.

A megállapodás – amelyet a felek általi aláírása óta ideiglenesen alkalmaznak – lényegét 
illetően nem történt módosítás.  

A megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak az EUMSZ 218. cikke értelmében kérnie kell az 
Európai Parlament egyetértését.

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikkének (5), (7) és (8) 
bekezdése értelmében az illetékes bizottság a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy 
elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz, és 
a megállapodáshoz módosítást nem lehet benyújtani. A bizottságban előterjesztett módosítások 
csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.

Emlékeztető a megállapodás főbb rendelkezéseiről

A megállapodással a légi közlekedés uniós belső piacának szabályozását és előírásait ültetik át 
Grúzia vonatkozásában, illetve egységes keretfeltételeket hoznak létre az EU-ban és Grúziában 
minden légiközlekedési vállalatra. A hatályos légi- és repülésbiztonsági, valamint a légi 
közlekedés irányítására vonatkozó előírások Grúziára való alkalmazása révén kölcsönös piaci 
nyitásra kerül sor, és lehetővé válik minden gazdasági szereplő diszkriminációmentes 
részvétele a közös légtérben. A jövőben ezzel az EU-ban és Grúziában valamennyi 
légiközlekedési vállalat minden uniós és grúziai helyszínről és helyszínre kínálhatja 
szolgáltatásait.

1 P7-TA2011 - 0481
2 A C-28/12. sz. ügyben 2015. április 18-án hozott ítélet
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Abból kell kiindulni, hogy a kölcsönös piaci nyitás az új piaci résztvevők részvételét, az eddig 
nem kellően kihasznált repülőterek használatát, valamint az uniós légiközlekedési vállalatok 
közötti konszolidációt hozza magával. A Bizottság szerint az EU és Grúzia közötti közös légtér 
már az első évben a becslések szerint 25.000-rel növeli a légi utasok számát és összességében 
mintegy 17 millió eurónyi fogyasztói előnyt generál.

A jelen tanácsi határozat jóváhagyja a megállapodást (1. cikk). Az előadó osztja azt a 
véleményt, miszerint az EU és Grúzia közötti szabályozási együttműködés, amely a légi 
közlekedés biztonságos és hatékony működtetése szempontjából alapvető jelentőségű, csak az 
EU szintjén biztosítható, és ezért a megállapodás EU által történő megkötése összhangban van 
a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával.

Az előadó álláspontja

Ez az egyetértési eljárás tisztán technikai jellegű, figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének és a Bíróság 2015. évi ítéletének jogkövetkezményeit. A Parlament már 
2011-ben jóváhagyta a megállapodás tartalmát, és nem kell változtatnia álláspontján.
  
A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező ajánlást az 
említett megállapodás megkötéséhez.


