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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за 
безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и 
правителството на Китайската народна република (14185/2019 – C9-0191/2019 – 
2018/0155(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (14185/2019),

– като взе предвид проекта на Споразумение за безопасност на гражданското 
въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна 
република (09702/2018),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), 
както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (C9-0191/2019),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм 
(A9-0000/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 
членки и на Китайската народна република.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цел на споразумението

Споразумението има за цел подобряване на сътрудничеството в областта на 
сертифицирането и мониторинга на въздухоплавателните продукти, части и устройства 
и надзора върху производството и екологичното сертифициране. То би подобрило 
безопасността на гражданското въздухоплаване и би улеснило търговията и 
инвестициите в областта въздухоплавателните продукти. 

Споразумението отразява структурата на съществуващите двустранни споразумения за 
авиационна безопасност (BASA) между Съюза и трети държави (САЩ, Канада и 
Бразилия).

Основни разпоредби на споразумението

Както и в случая със съществуващите BАSА, споразумението се базира на взаимното 
доверие в системата на другата страна и на сравнението на регулаторните различия. То 
налага задължения и методи за сътрудничество между органите и техническите агенти, 
така че последните да са в състояние да издават свои собствени сертификати за 
въздухоплавателните продукти, части или устройства, без оценките, извършени от 
другия орган, да бъдат дублирани.

Споразумението предвижда всяка от страните да приема констатациите за съответствие 
на другата страна в резултат на определени процедури на компетентния орган на другата 
страна. 

То предвижда също така система за трайно сътрудничество и консултации, която се 
изгражда посредством сътрудничество в рамките на одити и инспекции, своевременни 
уведомления и консултации.

Със споразумението се създава Съвместният комитет, който може да приема изменения 
на приложенията към споразумението. Съветът предложи Комисията да се оправомощи 
да одобрява такива предложения за изменения от името на Съюза, доколкото тези 
изменения са в съответствие със съответните правни актове на Съюза и при условията, 
допълнително уточнени в решението на Съвета за сключване на споразумението.

Процедура

На 7 март 2016 г. Съветът даде разрешение на Комисията да започне преговори.

Споразумението беше подписано на 20 май 2019 г. при условие да бъде сключено 
по-късно.

За да може да сключи споразумението от името на Съюза, Съветът се нуждае от 
одобрението на Европейския парламент, както се изисква съгласно член 218 от ДФЕС. 
Съветът представи искане за одобрение от страна на Парламента на 10 декември 2019 г.

В съответствие с член 105 и член 114, параграфи 5, 7 и 8 от Правилника за дейността на 
Парламента компетентната комисия представя препоръка за одобрение или отхвърляне 
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на предложения акт. Парламентът след това взема решение с единно гласуване. 
Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, 
обратна на предложената от докладчика.

Позиция на докладчика

Споразумението ще подкрепи сектора на въздухоплаването на Европейския съюз, като 
улесни търговията със самолети и свързани продукти благодарение на по-кратки и 
прости, следователно и по-евтини, процедури на одобрение на продуктите и улеснено 
приемане на констатациите по сертифицирането. Освен това споразумението ще осигури 
рамка за сътрудничество с Китай в областта на безопасността на въздухоплаването, като 
повиши равнището на безопасност на гражданското въздухоплаване и екологичната 
съвместимост. 

Предвид гореизложеното докладчикът предлага Парламентът да даде своето одобрение 
за сключване на споразумението. Тъй като то не може да влезе в сила, докато не бъде 
сключено, би било желателно Съветът да не се бави с финализирането на процедурите 
след решението на Парламента.


