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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų pagal Lisabonos sutartį
(2010/2207(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. savo sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos 
Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros1 (pagrindų susitarimas),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. savo rezoliuciją dėl ES ir JAV oro susisiekimo 
susitarimo2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 5 d. savo rezoliuciją dėl derybų dėl susitarimų dėl 
keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 25 d. savo rezoliuciją dėl Europos bendrosios 
aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 14 d. savo rezoliuciją dėl Europos bendrijos, jos valstybių 
narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimo sudarymo5,

– atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 d. savo rezoliuciją dėl Bendrijos išorės politikos 
aviacijos srityje darbotvarkės rengimo6,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „Bendrijos išorės politikos aviacijos 
srityje darbotvarkės rengimas“ (COM(2005)79),

– atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į 218 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai su Parlamentu būdavo tik konsultuojamasi dėl 
tarptautinių oro susisiekimo susitarimų sudarymo,

B. kadangi dabar susitarimams, priskiriamiems sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra, reikia Parlamento pritarimo, 

C. kadangi kai Komisija derasi dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų 
susitarimų Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų dėl 
tarptautinių susitarimų procedūros etapais,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0366.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0239.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0144.
4 OL C 74E, 2008 03 20, p. 506.
5 OL C 301E, 2007 12 13, p. 143.
6 OL C 287E, 2006 11 24, p. 18.
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D. kadangi pagal pagrindų susitarimą turėtų būti užtikrinama, kad institucijos galėtų naudotis 
savo galiomis ir privilegijomis kuo veiksmingiau ir skaidriau,

Įvadas

1. mano, kad išsamūs oro susisiekimo susitarimai su kaimyninėmis šalimis arba reikšmingais 
pasauliniais partneriais galėtų būti labai naudingi keleiviams, krovinių vežimo 
operatoriams ir oro linijoms kaip galimybės naudotis rinkomis ir teisės aktų derinimo 
priemonės, kuriomis siekiama skatinti sąžiningą konkurenciją, įskaitant klausimus, 
susijusius su valstybės subsidijomis, socialiniais ir aplinkosaugos standartais;

2. pripažįsta, kad siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir suteikti papildomos naudos, susijusios 
su supaprastinimu ir užtikrinimu, kad visos Sąjungos oro linijos naudosis vienodomis 
teisėmis, būtini horizontalieji susitarimai, pagal kuriuos dvišaliai susitarimai suderinami 
su Bendrijos teise;

3. pritaria tam, kad sudaromi aviacijos saugos susitarimai su šalimis, kurių orlaivių gamybos 
pramonė labai svarbi, atsižvelgiant į didelį išlaidų sumažinimą ir nuoseklius aukštus 
standartus, kurie galėtų būti pasiekti sumažinus vertinimų, bandymų ir tikrinimų 
dubliavimą;

4. apgailestauja, kad Taryba dar nesuteikė Komisijai įgaliojimų derėtis dėl išsamaus oro 
susisiekimo susitarimo su svarbiais prekybos partneriais, pvz., Kinijos Liaudies 
Respublika ir Indija; mano, kad dėl šių nesuteiktų įgaliojimų Sąjungos interesams daroma 
vis didesnė žala, ypač atsižvelgiant į spartų  šių šalių ekonomikos augimą;

Susitarimo vertinimo kriterijai

5. pabrėžia kad kiekvienų derybų atvejų būtina spręsti apie greito susitarimo naudą palyginti 
su vėlavimu siekiant platesnio užmojo rezultato; 

6. pabrėžia, kad vertinant išsamius susitarimus, kurie pateikti siekiant gauti pritarimą, 
Parlamentas sieks taikyti išsamų standartų rinkinį, įskaitant vertinimą, kokiu mastu: 
apribojimai dėl naudojimosi rinka ir investavimo galimybių sušvelninami harmoningai; 
suteikiama paskatų išlaikyti ir griežtinti socialinius ir aplinkosaugos standartus; 
užtikrinama tinkama duomenų ir privatumo apsauga; įtrauktas abipusis saugos ir saugumo 
standartų pripažinimas; taip pat užtikrinamas aukštas keleivių teisių lygis;

7. mano, kad pasauliniai duomenų ir privatumo apsaugos standartai būtini nedelsiant ir kad 
kriterijai, nustatyti Europos Parlamento 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje, yra tinkamas 
tokio susitarimo modelis;

8. atkreipia dėmesį į aviacijos sektoriaus indėlį į pasaulinį atšilimą ir mano, kad į susitarimus 
reikėtų įtraukti įsipareigojimus dirbti Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (angl. 
ICAO), kad būtų sumažintas orlaivių išmetamų teršalų kiekis, taip pat ketinimus 
sustiprinti techninį bendradarbiavimą klimato mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros ir oro transporto degalų naudojimo efektyvumo didinimo srityse;

9. pabrėžia, kad vietos lygmeniu reikėtų apibrėžti įvairius aviacijos reglamentavimo 
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aspektus, įskaitant triukšmo ir naktinių skrydžių apribojimus, visapusiškai atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą; prašo Komisiją koordinuoti šiuos klausimus ES lygmeniu, 
atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius teisės aktus;

10. ragina Komisiją naudotis oro transporto susitarimais skatinant laikytis susijusių 
tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių socialines teises, ypač darbo standartų, 
numatytų pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose (1930–1999 m. 
TDO konvencijos), OECD tarptautinių įmonių gairių (1976 m., peržiūrėtos 2000 m.) ir 
1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės;

11. pabrėžia, kad saugos susitarimų atvejais be kitų taikomi šie kriterijai: visapusiškas 
abipusis sertifikavimo praktikos ir procedūrų pripažinimas; keitimasis saugos 
duomenimis; jungtiniai patikrinimai; didesnis bendradarbiavimas reguliavimo srityje; taip 
pat techninio lygmens konsultacijos siekiant išspręsti klausimus iki atsirandant būtinybei 
taikyti ginčų sprendimo tvarką;

Procedūra

12. pabrėžia, kad siekdamas turėti galimybių nuspręsti ar derybų pabaigoje duoti pritarimą, ar 
jo neduoti, Parlamentas turi stebėti procesą nuo jo pradžios; mano, kad ir kitos institucijos 
turėtų būti suinteresuotos siekti, kad visos pakankamai svarbios abejonės dėl Parlamento 
pasirengimo duoti pritarimą būtų nustatytos ir atitinkami klausimai būtų sprendžiami 
ankstyvu etapu; 

13. primena, kad pagal 2005 m. pagrindų susitarimą Komisija jau įpareigota teikti 
Parlamentui išankstinę ir aiškią informaciją rengiant, vykdant ir baigiant tarptautines 
derybas; džiaugiasi persvarstytu 2010 m. spalio mėn. susitarimu ir, visų pirma, tuo, kad 
pagal šį susitarimą pripažįstamos didesnės Parlamento teisės ir jo įgaliojimai pagal naująją 
Sutartį;

14. tikisi, kad Komisija suteiks atsakingiems Parlamento komitetams informacijos apie 
ketinimus pasiūlyti derybas siekiant sudaryti tarptautinius oro susisiekimo susitarimus, 
derybinių direktyvų projektus, tekstų, dėl kurių deramasi, projektus ir dokumento, dėl 
kurio reikia pradėti derėtis, projektą kartu su atitinkamais kitais dokumentais ir 
informacija;

15. pripažįsta, kad Parlamentas, gavęs slaptos informacijos apie vykstančias derybas, privalo 
užtikrinti, kad bus išlaikytas konfidencialumas;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles, remdamasis 
atsakingo komiteto pranešimu Parlamentas gali priimti rekomendacijas ir reikalauti, kad į 
jas būtų atsižvelgta prieš sudarant atitinkamą tarptautinį susitarimą (90 straipsnio 5 dalis);  

17. pripažįsta, kad oro susisiekimo susitarimais dažnai suteikiamas svarus vaidmuo 
jungtiniam komitetui, ypač susijęs su teisės aktų derinimu; pripažįsta, kad dažnai tai yra 
lankstesnė ir veiksmingesnė sprendimų priėmimo priemonė nei siekis įtraukti tokius 
klausimus į patį susitarimą; tačiau pabrėžia, kad itin svarbu, jog Parlamentas tinkamu 
laiku gautu visą informaciją apie įvairių jungtinių komitetų darbą;
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18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi Lisabonos sutartis išplėtė sąlygas, kurioms esant ir siekiant 
sudaryti tarptautinį susitarimą reikia Parlamento pritarimo. Šiuo metu aviacijos susitarimai 
patenka į šią kategoriją, nes jie priskiriami sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros 
procedūra1. Anksčiau su Parlamentu tik buvo konsultuojamasi dėl tokių susitarimų.

Atsižvelgdamas į šį pasikeitimą Transporto ir turizmo komitetas nusprendė savo iniciatyva 
parengti pranešimą, kuriuo siekiama nustatyti kai kuriuos bendruosius principus, susijusius su 
tuo, kaip turėtų būti vertinami oro susisiekimo susitarimai turint mintyje ir jų turinį, ir 
procedūras, kurias Komitetas gali priimti siekdamas užtikrinti, kad vykstant deryboms bus 
tinkamai informuojamas ir turės galimybių pateikti savo prioritetus gerokai prieš tai, kai jam 
bus pateiktas prašymas ir reikės rinktis duoti pritarimą arba jo neduoti.

Susitarimų rūšys

Galima išskirti tris dideles oro susisiekimo susitarimų kategorijas:

 horizontalieji susitarimai, pagal kuriuos esami dvišaliai valstybių narių ir trečiosios 
šalies susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų suderinami su Bendrijos teise;

 išsamūs susitarimai su kaimyninėmis šalimis ir pasauliniais partneriais; šiais 
susitarimais siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir padėti pertvarkyti tarptautinę 
civilinę aviaciją, kartu remiant Europos reglamentus ir pramonę;

 saugos susitarimai, kuriais siekiama užtikrinti aviacijos aukšto lygio saugą visame 
pasaulyje  ir sumažinti ekonominę naštą panaikinant nereikalingą tikrinimų 
dubliavimą.

Plačiąja prasme sutinkama, kad oro susisiekimo susitarimai su trečiosiomis šalimis yra iš 
esmės teigiamas dalykas. Aišku, kad horizontalieji susitarimai, pagal kuriuos įgyvendinamas 
Teisingumo Teismo 2002 m.  lapkričio 5 d. sprendimas2, būtini siekiant užtikrinti teisinį 
tikrumą. Pagal šiuos susitarimus taip pat užtikrinamos vienodos teisės visoms Sąjungos oro 
linijoms ir kartu supaprastinamas ankstesnis atskirų valstybių narių susitarimų tinklas.

Taip pat pagal išsamius susitarimus su kaimyninėmis valstybėmis ir pasauliniais partneriais 
galima gauti daug naudos siūlant keleiviams ir krovinių vežimo operatoriams geresnes 
paslaugas ir šių paslaugų įvairovės, ir jų kainos požiūriais, kartu suteikiant oro linijoms naujų 
galimybių ir konkurencinį pranašumą. Be to, teisės aktų suderinimas gali labai prisidėti prie 
sąžiningos konkurencijos skatinimo, ypač turint mintyje valstybės subsidijas, socialinius ir 
aplinkosaugos standartus.

Atsižvelgiant į tai labai gaila, kad Taryba dar nesuteikė Komisijai įgaliojimų pradėti derybas 
su svarbiais prekybos partneriais Azijoje, įskaitant Kinijos Liaudies Respubliką ir Indiją, nors 
atitinkamas pasiūlymas pateiktas 2005 m. Dėl ekonominis šio regiono augimo minėtas 

                                               
1 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktis.
2 Byla C-466/98.
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susitarimas yra dar vertingesnis. Taigi Parlamentas turėtų paraginti Tarybą pripažinti, kad 
Sąjungos ir šių sparčiai besivystančios ekonomikos šalių susitarimo vertė gerokai didesnė nei 
galima būtų pasiekti dvišalėmis derybomis. 

Pagal saugos susitarimus sumažinamas vertinimų, bandymų ir tikrinimų dubliavimas 
(išskyrus atvejus, kai yra dideli reglamentavimo skirtumai) ir kartu suteikiama galimybių ES 
ir kitiems svarbiems orlaivių gamintojams pasikliauti vienas kito sertifikavimo sistemomis.
Tai akivaizdžiai siektina, nes padeda sumažinti išlaidas ir užtikrinti aukštus standartus.

Kriterijai

Tačiau to, kad iš esmės tokių susitarimų norima, nereikėtų painioti su mintimi, kad bet kuris 
susitarimas yra geras susitarimas. Vietoj to Komisija, kaip derybininkė, ir Parlamentas bei 
Taryba, kaip institucijos, kurios turi patvirtinti derybas, privalo nuspręsti, ar atitinkamo 
susitarimo mastas ir pusiausvyra pakankami, ar verčiau reikėtų atidėti susitarimą siekiant 
pasirašyti kitą, geresnį.

Galima parengti, ypač išsamių susitarimų atvejams, tam tikrą tikrintinų dalykų sąrašą, kuriuo 
pranešėjai, atsakingi už atskirus susitarimus, galėtų naudotis, siekdami užtikrinti nuoseklią 
skirtingų susitarimų vertinimo strategiją. Pagal šį sąrašą be kitų dalykų galėtų būti 
reikalaujama vertinti:

 rinkos atvėrimo greitį ir mastą;
 ar investicijų apribojimai sušvelninti laiku ir išlaikant pusiausvyrą;
 ar užtikrinama, kad socialinių ir aplinkosauginių standartų derinimas vyksta didėjimo 

kryptimi, t y. link partnerio, kurio šie standartai aukštesnio lygmens, o ne to, kurio 
standartai  žemesni, standartų;

 duomenų ir privatumo apsaugos standartų užtikrinimą. Tai reiškia užtikrinimą, kad 
visi asmeninių duomenų perdavimai vyktų užtikrinant būtiną ES piliečių apsaugą, 
atsižvelgiant procedūrines garantijas ir teisę į gynybą, taip pat atitiktų teisės aktus dėl 
duomenų apsaugos;

 valstybės paramos apribojimus, nes tai užtikrina sąžiningą ir harmoningą 
konkurenciją;

 abipusį saugos ir saugumo standartų pripažinimą, idealiu atveju tai būtų vadinamasis 
vieno langelio saugumas,  t. y. keleivių persėdimo, jų bagažo ir krovinių perkrovimo 
atveju nebūtų taikomos jokios papildomos saugumo priemonės;

 keleivių teisių politikos suderinimą siekiant užtikrinti kuo aukštesnius standartus.

Kaip ir saugos susitarimų atvejais svarbu siekti visapusiško abipusio pripažinimo, kad mastas, 
kuriuo viena sutarties šalis laikosi taikytinų kitos šalies teisės aktų, atitiktų mastą, kuriuo ta 
kita šalis laikosi pirmosios šalies taikytinų teisės aktų, taip pat kad pagal kiekvienos šalies 
sertifikavimo praktiką ir procedūras būtų suteikiamas lygiavertis atitikties įrodymas. Siekiant 
palaikyti abipusį pasitikėjimą susitarime turėtų būti numatyti bendri patikrinimai, tyrimai, 
keitimasis saugos duomenimis (orlaivių patikrinimų ir avarijų informacija), padidintas 
techninio lygmens reguliavimo bendradarbiavimas ir konsultavimasis, kad problemos būtų 
išspręstos anksčiau, nei galėtų pavirsti „ginčais“.
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Žinoma, čia nemėginama teigti, kad kiekvieno susitarimo atveju turėtų būti tikrinamas 
kiekvienas tikrintinų dalykų sąrašo punktas. Dažnai reikės didinti pasitikėjimą palaipsniui 
atmetant elementus arba derantis dėl tolesnių etapų. Kita idėja būtų nustatyti programą, pagal 
kurią galima būtų vertinti atskirus susitarimus.

Procesas

Kad galėtų tinkamai spręsti ar duoti pritarimą, ar jo neduoti, kai derybos pasibaigs, 
Parlamentas turėtų stebėti procesą iš pat pradžių. Atitinkamai iš terorizmo finansavimo 
sekimo programos patirties matyti, jog Komisija ir Taryba turėtų būti suinteresuotos siekti, 
kad visos pakankamai svarbios abejonės dėl Parlamento pasirengimo duoti sutikimą būtų 
nustatytos ir susiję klausimai būtų sprendžiami ankstyvu etapu, o ne tada, kai derybos baigtos.
Taigi, Parlamentas ir jo komitetai turėtų ieškoti būdų užtikrinti, kad Komisija žino kriterijus, 
kuriuos Parlamentas taikys vertindamas susitarimą ir visus jo elementus, kurie gali būti 
nepriimtini.

Jau pagal 2005 m. pagrindų susitarimą Komisija sutiko teikti Parlamentui išankstinę ir aiškią 
informaciją rengiant, vykdant ir baigiant tarptautines derybas. Teikiama informacija apie 
derybinių direktyvų projektus, priimtas derybines direktyvas, vėliau vykstančių derybų eigą ir 
pabaigą. Šie susitarimai sugriežtinti ir išaiškinti persvarstytame 2010 m. spalio 20 d. 
susitarime.

Pagal šio persvarstyto susitarimo 3 priedą Komisija (ypač Mobilumo ir transporto generalinis 
direktoratas (GD MOVE)) turėtų informuoti Parlamentą apie savo ketinimą siūlyti derybas, 
pateikti derybinių direktyvų projektus, pakeitimų projektus, tekstų, dėl kurių deramasi, 
projektus, sutartus straipsnius, derybų pradžios datą ir susitarimo tekstą, dėl kurio bus pradėta 
derėtis, kartu su atitinkamais kitais dokumentais ir informacija apie galimus susitarimų 
nutraukimus arba pakeitimus.

Kaip ir anksčiau, Transporto ir turizmo komitetas galėtų organizuoti reguliarius uždarus 
pasitarimus su GD MOVE derybininkais, kad Parlamento nariai galėtų aktyviai dalyvauti 
aptariant svarstomas temas, siekdami sužinoti esamą derybų padėtį, kartu gerbdami 
konfidencialų šios informacijos pobūdį. Taip pat reikėtų atitinkamų priemonių siekiant 
užtikrinti, kad slaptais dokumentais galėtų naudotis tik tie, kuriems šios medžiagos reikia 
darbo tikslais, ir kad būtų atsižvelgiama į tai, jog būtina laikytis reikalavimo dėl minėtų 
dokumentų slaptumo. 

Pagal paties Parlamento darbo tvarkos taisykles, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu 
Parlamentas gali priimti rekomendacijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant 
atitinkamą tarptautinį susitarimą (90 straipsnio 5 dalis). Be to, pagal 81 straipsnio 3 dalį 
„atsakingas komitetas, siekdamas teigiamos procedūros baigties, gali nuspręsti pateikti 
Parlamentui preliminarų pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo. Tokiame pranešime pateikiamas 
pasiūlymas dėl rezoliucijos su rekomendacijomis, kaip keisti ar įgyvendinti siūlomą teisės 
aktą.“

Šiuo etapu dar reikėtų pagalvoti dėl masto, kuriuo Transporto ir turizmo komitetas norėtų 
pasinaudoti šiais formaliais įgaliojimais. Daug kas priklausys nuo masto, kurį galima išlaikyti 
ir kuriuo galima sustiprinti esamą konstruktyvų Komiteto ir GD MOVE dialogą. Šiomis 
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aplinkybėmis perteikiant Parlamento narių prioritetus ar abejones gali reikėti labiau teikti 
pirmenybę neoficialiems kanalams. Vis dėlto gali būti aplinkybių, kai atsižvelgiant į 
atitinkamo susitarimo politinę svarbą arba dėl jo kylančių klausimų svarbą būtų pageidautina 
aiški pozicija, priimta per plenarinį posėdį.

Išvada

Dėl naujų Parlamento įgaliojimų, nustatytų pagal Lisabonos sutartį, atsiranda ir naujos 
pareigos užtikrinti, kad Parlamentas ir jo atsakingi komitetai būtų tinkamai informuojami apie 
susitarimų, dėl kurių atitinkamai bus Parlamento prašoma duoti pritarimą, rengimą. Iš to 
atitinkamai išplaukia pareiga atidžiau stebėti derybų eigą. Nors tiksli tvarka, pagal kurią turėtų 
būti veiksmingai ir efektyviai atliekama ši užduotis, konkrečių derybų atvejais skirtinga, 
anksčiau nurodytos galimybes galima vertinti kaip elementus rinkinio, iš kurio juos galima 
pasirinkti ir patvirtinti atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno susitarimo aplinkybes.


