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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας
(2010/2207(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση 
της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 («συμφωνία πλαίσιο»),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη συμφωνία 
αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) 
με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου σχετικά με τη δημιουργία κοινού 
ευρωπαϊκού εναέριου χώρου4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη σύναψη της 
συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών 
μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τον 
προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προγραμματισμός 
της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας» (COM(2005)79),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 218,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, το 
Κοινοβούλιο απλά καλούνταν να γνωμοδοτήσει για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών για 
τις αεροπορικές μεταφορές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0366.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0239.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0144.
4 ΕΕ C 74E της 20.03.2008, σ. 506.
5 ΕΕ C 301E της 13.12.2007, σ. 143.
6 ΕΕ C287E της 24.11.2006, σ.18.
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συμφωνιών που καλύπτουν τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Επιτροπή διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, το 
Κοινοβούλιο «ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας»,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εξουσίες και τα 
προνόμια των θεσμικών οργάνων ασκούνται με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και 
διαφανή τρόπο,

Εισαγωγή

1. θεωρεί ότι οι συνολικές συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με γειτονικές χώρες ή 
σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους μπορούν να αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη στους 
επιβάτες, τις επιχειρήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω 
της πρόσβασης στην αγορά αφενός, και της κανονιστικής σύγκλισης αφετέρου, για την 
προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων τις κρατικές 
επιδοτήσεις, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

2. αναγνωρίζει ότι οι οριζόντιες συμφωνίες, οι οποίες εναρμονίζουν υφιστάμενες διμερείς 
συμφωνίες με το κοινοτικό δίκαιο, είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται 
ασφάλεια δικαίου και να παρέχονται επιπλέον οφέλη από πλευράς απλοποίησης, καθώς 
και ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων·

3. στηρίζει τη σύναψη συμφωνιών για την αεροπορική ασφάλεια με χώρες που διαθέτουν 
σημαντική αεροναυπηγική βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση κόστους 
και τα ομοιόμορφα υψηλά πρότυπα που μπορούν να επιτευχθούν ελαχιστοποιώντας τις 
περιττές επαναλήψεις αξιολογήσεων, δοκιμών και ελέγχων·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει ακόμα εντολή στην 
Επιτροπή να διαπραγματευτεί μια συνολική συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές με 
σημαντικούς εμπορικούς εταίρους όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Ινδία· 
θεωρεί ότι αυτή η παράλειψη ζημιώνει ολοένα και περισσότερο τα συμφέροντα της 
Ένωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη των οικονομιών αυτών·

Κριτήρια για την αξιολόγηση μιας συμφωνίας

5. υπογραμμίζει ότι, σε κάθε διαπραγμάτευση, πρέπει να λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τα 
οφέλη μιας άμεσης συμφωνίας σε αντιδιαστολή με μια καθυστερημένη συμφωνία προς 
αναζήτηση ενός πιο φιλόδοξου αποτελέσματος·

6. επισημαίνει ότι, κατά την αξιολόγηση συνολικών συμφωνιών που υποβάλλονται προς 
έγκριση, το Κοινοβούλιο θα επιδιώκει να εφαρμόζει ένα ομοιόμορφο σύνολο προτύπων, 
εξετάζοντας μεταξύ άλλων κατά πόσον: οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και 
τις επενδυτικές δυνατότητες καθίστανται λιγότερο αυστηροί με ισορροπημένο τρόπο· 
παρέχονται κίνητρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων· παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτικότητα· περιλαμβάνεται η αμοιβαία αναγνώριση προτύπων ασφάλειας και 
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προστασίας· διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο για τα δικαιώματα των επιβατών·

7. θεωρεί ότι απαιτούνται επειγόντως παγκόσμια πρότυπα για την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα και ότι τα κριτήρια που ορίζει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 διαμορφώνουν ένα κατάλληλο 
πρότυπο για μια τέτοια συμφωνία·

8. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη σημασία της συμβολής του κλάδου των 
αερομεταφορών στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και θεωρεί ότι οι 
συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν δέσμευση για συνεργασία, στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών των 
αεροσκαφών, μαζί με την πρόθεση να ενισχυθεί η τεχνική συνεργασία στους τομείς της 
κλιματικής επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και της 
αποδοτικότητας των καυσίμων·

9. υπογραμμίζει ότι διάφορες πτυχές ρύθμισης των αεροπορικών μεταφορών, 
περιλαμβανομένων των περιοριστικών διατάξεων σε σχέση με τον θόρυβο και των 
περιορισμών των νυχτερινών πτήσεων, πρέπει να καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο, 
τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συντονίσει αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την εθνική 
νομοθεσία των κρατών μελών·

10. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί τις συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές για να 
προωθεί τη συμμόρφωση προς τη σχετική διεθνή νομοθεσία για τα κοινωνικά 
δικαιώματα, ιδίως στα πρότυπα εργασίας που έχουν ενσωματωθεί στις θεμελιώδεις 
συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ 1930-1999), και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (1976, αναθ. 2000), καθώς και τη 
Συνθήκη της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές υποχρεώσεις (1980)·

11. σημειώνει ότι, στην περίπτωση των συμφωνιών για την ασφάλεια, στα κριτήρια 
συγκαταλέγονται: η πλήρης αμοιβαία αναγνώριση των πρακτικών και των διαδικασιών 
πιστοποίησης, οι ανταλλαγές δεδομένων ασφάλειας, οι κοινές επιθεωρήσεις, η αυξημένη 
συνεργασία ρυθμιστικού χαρακτήρα, καθώς και η διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο ώστε 
να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα προτού ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό διευθέτησης 
διαφορών·

Διαδικασία

12. τονίζει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να αποφασίσει για το εάν θα δώσει την έγκρισή 
του ή όχι στο τέλος των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί τη
διαδικασία από την αρχή· θεωρεί ότι είναι επίσης προς το συμφέρον των άλλων θεσμικών 
οργάνων τυχόν ανησυχίες ιδιαίτερης σημασίας που θέτουν υπό αμφισβήτηση την 
ετοιμότητα του Κοινοβουλίου να παράσχει την έγκρισή του, να εντοπίζονται και να 
καθησυχάζονται σε αρχικό στάδιο·

13. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία πλαίσιο του 2005 δέσμευε ήδη την Επιτροπή να παρέχει 
έγκαιρη και σαφή ενημέρωση στο Κοινοβούλιο κατά την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και 
την ολοκλήρωση των διεθνών διαπραγματεύσεων· επικροτεί την αναθεωρημένη
συμφωνία του Οκτωβρίου του 2010 και, συγκεκριμένα, το γεγονός ότι αναγνώρισε τα 
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ενισχυμένα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της νέας 
Συνθήκης·

14. αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια επιτροπή του πληροφορίες σχετικά 
με την πρόθεση να προταθούν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές, τα σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης, σχέδια 
κειμένων διαπραγμάτευσης και το έγγραφο προς μονογραφή μαζί με άλλα σχετικά 
έγγραφα και πληροφορίες·

15. αναγνωρίζει ότι, όταν το Κοινοβούλιο λαμβάνει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με 
διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, φέρει την υποχρέωση να διασφαλίζει την 
τήρηση του απορρήτου·

16. σημειώνει ότι ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου επιτρέπει στην Ολομέλεια «βάσει έκθεσης 
της αρμόδιας επιτροπής της να εγκρίνει συστάσεις με το αίτημα να ληφθούν υπόψη πριν 
από τη σύναψη της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας» (άρθρο 90 παράγραφος 4)·

17. αναγνωρίζει ότι οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές προσδίδουν συχνά 
σημαντικό ρόλο σε μια κοινή επιτροπή, σε σχέση κυρίως με την κανονιστική σύγκλιση· 
αποδέχεται ότι, σε πολλές περιπτώσεις, αυτός είναι ένας πιο ευέλικτος και 
αποτελεσματικός τρόπος λήψης αποφάσεων από το να επιδιώκεται η συμπερίληψη των 
σημείων αυτών στην ίδια τη συμφωνία· ωστόσο, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
λαμβάνει το Κοινοβούλιο πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις εργασίες των 
διαφόρων κοινών επιτροπών·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, διεύρυνε τις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για τη σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας. Οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές υπάγονται πλέον σε αυτήν 
την κατηγορία διότι καλύπτουν έναν τομέα στον οποίο εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία1. Κατά το παρελθόν, το Κοινοβούλιο καλούνταν απλώς να γνωμοδοτήσει για 
αυτού του είδους τις συμφωνίες.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την αλλαγή, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε 
να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να καθοριστούν ορισμένες γενικές αρχές 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές πρέπει να 
αξιολογούνται τόσο βάσει του περιεχομένου όσο και βάσει των διαδικασιών που ενδέχεται να 
εγκρίνει η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι 
επαρκώς ενημερωμένη καθ’°όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα έχει την ευκαιρία 
να εκφράζει σαφώς τις προτεραιότητές της προτού κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει μια 
συμφωνία.

Είδη συμφωνιών

Διακρίνουμε τρεις γενικές κατηγορίες συμφωνιών για τις αεροπορικές μεταφορές:

 οριζόντιες συμφωνίες, οι οποίες εναρμονίζουν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες 
περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών και μίας συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας με το κοινοτικό δίκαιο·

 συνολικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή παγκόσμιους εταίρους, οι οποίες 
επιδιώκουν να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και να συμβάλλουν στη 
μεταρρύθμιση της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας, προωθώντας ταυτόχρονα τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τη βιομηχανία·

 συμφωνίες για την ασφάλεια, οι οποίες αποσκοπούν να διασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία παγκοσμίως και να ελαχιστοποιήσουν τις 
οικονομικές επιβαρύνσεις εξαλείφοντας τις περιττές επαναλήψεις ελέγχων.

Κατά κοινή ομολογία οι συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές με τρίτες χώρες είναι, σε 
γενικές γραμμές, θετικές. Είναι σαφές ότι οι οριζόντιες συμφωνίες, κατ’°εφαρμογή της 
απόφασης του Δικαστηρίου της 5ης Νοεμβρίου 20022, είναι απαραίτητες για να 
διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου. Άλλωστε εγγυώνται τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις 
αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης, απλοποιώντας ταυτόχρονα το προγενέστερο πλέγμα 
συμφωνιών μεμονωμένων κρατών μελών.

Επίσης, οι συνολικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες ή σημαντικούς παγκόσμιους εταίρους 
μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη προσφέροντας στους επιβάτες και τις επιχειρήσεις 
μεταφοράς εμπορευμάτων βελτιωμένες υπηρεσίες – από πλευράς ποικιλίας και κόστους –, 

                                               
1 Άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο (α) στοιχείο (v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2 Υπόθεση C-466/98.
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παρέχοντας ταυτόχρονα στις αεροπορικές εταιρείες νέες δυνατότητες και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Επιπλέον, η κανονιστική σύγκλιση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην 
προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις, τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε ακόμα εντολή 
στην Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους στην 
Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ινδίας, παρότι η 
πρόταση χρονολογείται από το 2005. Η οικονομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής 
αυξάνει ακόμη περισσότερο την αξία των συμφωνιών αυτών. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο 
πρέπει να ζητήσει από το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι η αξία μιας συμφωνίας μεταξύ της 
Ένωσης και μίας εξ αυτών των αναδυόμενων οικονομιών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν 
που θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω διμερών διαπραγματεύσεων.

Οι συμφωνίες για την ασφάλεια ελαχιστοποιούν την περιττή επανάληψη αξιολογήσεων, 
δοκιμών και ελέγχων (εκτός εάν υπάρχουν σημαντικές κανονιστικές διαφορές), επιτρέποντας 
παράλληλα στην ΕΕ και σε άλλους σημαντικούς κατασκευαστές αεροσκαφών να βασίζονται 
ο ένας στα συστήματα πιστοποίησης του άλλου. Αυτό είναι σαφώς επιθυμητό καθώς 
συμβάλλει στη μείωση του κόστους και διασφαλίζει υψηλά πρότυπα.

Κριτήρια

Εντούτοις, το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές είναι γενικά επιθυμητές δεν πρέπει να 
συγχέεται με την ιδέα ότι κάθε συμφωνία είναι καλή. Αντιθέτως, πρέπει να λαμβάνεται μια 
απόφαση, τόσο από την Επιτροπή, ως διαπραγματευτής, όσο και από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ως τα όργανα που πρέπει να εγκρίνουν τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης, 
σχετικά με το εάν η εκάστοτε συμφωνία είναι αρκετά φιλόδοξη και ισορροπημένη ή εάν θα 
ήταν προτιμότερο να καθυστερήσει η σύναψή της προς αναζήτηση καλύτερου 
αποτελέσματος.

Είναι δυνατόν να προβλεφθεί, ιδίως στην περίπτωση συνολικών συμφωνιών, ένα είδος 
καταλόγου ελέγχου που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι εισηγητές που είναι υπεύθυνοι για 
μεμονωμένες συμφωνίες ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μια συνεκτική προσέγγιση κατά την 
αξιολόγηση των διαφόρων συμφωνιών. Αυτός ο κατάλογος ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει 
τα εξής:

 την ταχύτητα και τον βαθμό εξωστρέφειας της αγοράς·
 κατά πόσον οι περιορισμοί στις επενδύσεις καθίστανται λιγότερο αυστηροί εγκαίρως 

και με ισορροπημένο τρόπο·
 να διασφαλίζεται ότι η εναρμόνιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων 

κλίνει περισσότερο προς τον εταίρο με τα υψηλότερα πρότυπα και όχι προς τον εταίρο 
με τα χαμηλότερα πρότυπα·

 τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
και την ιδιωτικότητα. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι όλες οι διαβιβάσεις 
προσωπικών δεδομένων πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες 
για τους πολίτες της ΕΕ, να σέβονται τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα 
υπεράσπισης και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων·
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 τους περιορισμούς κρατικών ενισχύσεων που διασφαλίζουν θεμιτό και ισορροπημένο 
ανταγωνισμό·

 την αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων ασφάλειας και προστασίας, στην ιδανική 
περίπτωση μέσω ενός συστήματος «ενιαίας ασφάλειας» (δηλαδή, η μετεπιβίβαση 
επιβατών και η μεταφόρτωση αποσκευών και φορτίου θα εξαιρούνται από κάθε 
πρόσθετο μέτρο ασφάλειας)·

 την εναρμόνιση των πολιτικών για τα δικαιώματα των επιβατών προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Παρομοίως, στην περίπτωση των συμφωνιών για την ασφάλεια, είναι σημαντικό να τίθεται 
ως στόχος η πλήρης αμοιβαία αναγνώριση, ώστε η συμμόρφωση προς την ισχύουσα 
νομοθεσία του ενός συμβαλλόμενου μέρους να ισοδυναμεί με συμμόρφωση προς τη 
νομοθεσία του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και οι πρακτικές και οι διαδικασίες 
πιστοποίησης κάθε πλευράς να προσφέρουν ισοδύναμη απόδειξη συμμόρφωσης. Για τη 
διασφάλιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η συμφωνία είναι πιθανό να περιλαμβάνει κοινές 
επιθεωρήσεις, έρευνες, ανταλλαγές δεδομένων ασφαλείας (επιθεωρήσεις αεροσκαφών και 
στοιχεία σχετικά με ατυχήματα), καθώς και αυξημένη συνεργασία ρυθμιστικού χαρακτήρα 
και διαβούλευση σε τεχνικό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα πριν 
μετατραπούν σε «διαφορές».

Είναι σαφές ότι αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε συμφωνία πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με κάθε 
σημείο του καταλόγου. Συχνά θα χρειάζεται να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μέσω συνδυασμού 
στοιχείων ή διαπραγμάτευσης διαδοχικών σταδίων. Εξάλλου, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί 
ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα είναι δυνατή η αξιολόγηση μεμονωμένων συμφωνιών.

Διαδικασία

Προκειμένου να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να εξετάσει εάν θα δώσει ή όχι, την 
έγκρισή του μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο πρέπει να 
παρακολουθεί τη διαδικασία από την αρχή. Ομοίως, όπως προκύπτει από την εμπειρία από το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι προς όφελος της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου τυχόν ανησυχίες ιδιαίτερης σημασίας που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την ετοιμότητα του Κοινοβουλίου να δώσει την έγκρισή του, να 
προσδιορίζονται και να καθησυχάζονται σε αρχικό στάδιο και όχι μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του πρέπει να 
αναζητούν τρόπους για να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου για την αξιολόγηση μιας συμφωνίας, και για τυχόν στοιχεία 
που θα μπορούσαν να αποδειχθούν μη αποδεκτά.

Ήδη, βάσει της οδηγίας πλαισίου του 2005, η Επιτροπή είχε συμφωνήσει να «παρέχει 
έγκαιρη και σαφή ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών, τόσο κατά την προετοιμασία των 
συμφωνιών όσο και κατά τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση των διεθνών 
διαπραγματεύσεων. Η ενημέρωση αυτή καλύπτει τα σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης, τις 
εγκριθείσες οδηγίες διαπραγμάτευσης, καθώς και την επακόλουθη διεξαγωγή και 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων». Η αναθεωρημένη συμφωνία της 20ής Οκτωβρίου 
2010 ενίσχυσε και αποσαφήνισε αυτές τις ρυθμίσεις.
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Σύμφωνα με το παράρτημα 3 αυτής της αναθεωρημένης συμφωνίας, η Επιτροπή 
(συγκεκριμένα η ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών) πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο 
για την πρόθεσή της να προτείνει διαπραγματεύσεις, να παρέχει τα σχέδια οδηγιών 
διαπραγμάτευσης, τα σχέδια τροπολογιών, τα σχέδια κειμένων διαπραγμάτευσης, τα 
συμφωνηθέντα άρθρα, την ημερομηνία για τη μονογραφή της συμφωνίας και το κείμενο της 
προς μονογραφή συμφωνίας μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες για τυχόν 
ενδεχόμενη αναστολή ή τροποποίηση των συμφωνιών.

Όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θα μπορούσε να 
διοργανώνει περιοδικές, κεκλεισμένων των θυρών, προφορικές ενημερώσεις από τους 
διαπραγματευτές της ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών, οι οποίες θα επιτρέπουν στα μέλη 
της επιτροπής να συμμετέχουν πιο ενεργά στα υπό συζήτηση θέματα και να διαπιστώνουν 
την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, τηρώντας ταυτόχρονα τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των πληροφοριών. Επιπλέον, θα απαιτηθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα ευαίσθητα έγγραφα διατίθενται μόνο σε όσους χρειάζονται το υλικό για 
λόγους εργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται σεβαστός ο απόρρητος χαρακτήρας των 
εν λόγω εγγράφων.

Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου επιτρέπει στην Ολομέλεια «βάσει έκθεσης της αρμόδιας 
επιτροπής της να εγκρίνει συστάσεις με το αίτημα να ληφθούν υπόψη πριν από τη σύναψη 
της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας» (άρθρο 90 παράγραφος 4). Επιπλέον, το άρθρο 81 
παράγραφος 3 επιτρέπει στην αρμόδια επιτροπή να αποφασίσει «προκειμένου να 
διευκολυνθεί η θετική έκβαση της διαδικασίας, την υποβολή στο Κοινοβούλιο προσωρινής 
έκθεσης επί της πρότασης, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο ψηφίσματος που περιέχει συστάσεις 
για την τροποποίηση ή την εφαρμογή της προτεινόμενης πράξης».

Στο παρόν στάδιο, απομένει να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο η Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις επίσημες εξουσίες. Πολλά θα εξαρτηθούν 
από τον βαθμό στον οποίο είναι εφικτό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο υφιστάμενος 
εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της ΓΔ 
Κινητικότητας και Μεταφορών. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί κάλλιστα να είναι 
προτιμότερο να δοθεί προτεραιότητα σε πιο ανεπίσημους διαύλους σε ό,τι αφορά τη 
διαβίβαση των προτεραιοτήτων ή των ανησυχιών των βουλευτών. Παρόλ’ αυτά, μπορεί να 
υπάρξουν περιπτώσεις όπου, λόγω της πολιτικής σημασίας της εξεταζόμενης συμφωνίας ή 
των ζητημάτων που αυτή εγείρει, θα ήταν επιθυμητό να υιοθετηθεί μια σαφής θέση από την 
Ολομέλεια.

Συμπέρασμα

Οι νέες κοινοβουλευτικές εξουσίες που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας συνοδεύονται από 
νέες ευθύνες ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή του 
λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία των συμφωνιών, για των οποίων 
την έγκριση θα πρέπει να αποφανθούν. Αυτό συνεπάγεται και μια ανάλογη ευθύνη για 
στενότερη παρακολούθηση της διαδικασίας διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Ενώ οι 
ακριβείς μηχανισμοί για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση αυτού του 
καθήκοντος θα διαφέρουν από συμφωνία σε συμφωνία, οι δυνατότητες που προσδιορίζονται 
ανωτέρω μπορούν να εξετασθούν ως ένας κατάλογος του οποίου τα στοιχεία μπορούν να 
επιλέγονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε συμφωνίας.


