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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).



PR\868614PT.doc 3/7 PE464.733v01-00

PT

Í N D I C E

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................6



PE464.733v01-00 4/7 PR\868614PT.doc

PT



PR\868614PT.doc 5/7 PE464.733v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo sobre certos 
aspectos dos serviços aéreos entre a União Europeia e os Estados Unidos Mexicanos
(05735/2011 – C7-0067/2011 – 2008/0161(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (05735/2011),

– Tendo em conta o projecto de Acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a 
União Europeia e os Estados Unidos Mexicanos (07158/2/2009),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do n.º 2 do 
artigo 100.°, n.º 8 do artigo 218.º e do n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do artigo 218.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0067/2011),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Transportes e do Turismo 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos Estados 
Unidos Mexicanos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

As relações internacionais entre os Estados-Membros e os países terceiros no domínio da 
aviação têm sido tradicionalmente reguladas através de acordos bilaterais de serviços aéreos. 
Segundo um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2002, as tradicionais 
cláusulas de designação incluídas nos acordos bilaterais de serviços aéreos celebrados pelos 
Estados-Membros infringem o direito da União. Autorizam um país terceiro a recusar, retirar 
ou suspender as licenças ou autorizações concedidas às transportadoras aéreas designadas por 
um Estado-Membro, mas cujo capital não pertença, em parte substancial, a esse 
Estado-Membro ou a nacionais desse Estado-Membro, e cujo controlo efectivo não seja por 
estes exercido. Considerou-se que tais cláusulas constituem uma discriminação contra as 
transportadoras da UE estabelecidas no território de um Estado-Membro, mas que são 
propriedade e estão sob o controlo de nacionais de outros Estados-Membros. Essas cláusulas 
violam o disposto no artigo 49.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o qual 
garante aos nacionais dos Estados-Membros que exercem a sua liberdade de estabelecimento 
o mesmo tratamento no Estado-Membro de acolhimento que o dispensado aos nacionais desse 
Estado-Membro. Existem outras questões, como a concorrência, relativamente às quais deve 
ser assegurada a conformidade com o direito da União, alterando ou completando as 
disposições vigentes dos acordos bilaterais de serviços aéreos entre os Estados-Membros e 
países terceiros.

A Comissão negociou um acordo que substitui determinadas disposições dos actuais 13 
acordos bilaterais de serviços aéreos celebrados entre os Estados-Membros da UE e os 
Estados Unidos Mexicanos. 

Características principais do Acordo

Artigo 2.º (Cláusula relativa à designação): Para evitar discriminações entre as transportadoras 
aéreas da UE, as tradicionais cláusulas de designação relativas às transportadoras aéreas do 
Estado-Membro da UE Parte no acordo bilateral são substituídas por uma cláusula de 
designação da UE, aplicável a todas as transportadoras da UE. O objectivo é dar a todas as 
transportadoras aéreas da UE acesso não discriminatório às rotas entre o Estado-Membro da 
UE Parte no acordo bilateral e o México.

Artigo 3.º (Segurança): Este texto garante que as disposições dos acordos bilaterais relativas à 
segurança sejam aplicáveis a situações em que o controlo regulamentar de uma transportadora 
aérea é exercido por um Estado-Membro que não é o Estado-Membro pelo qual essa 
transportadora aérea foi designada.

Artigo 4.º (Compatibilidade com as regras da concorrência) Este artigo proíbe práticas 
anticoncorrenciais.

O acordo que foi assinado em Maio de 2008 continha uma disposição recíproca que permitiria 
a tributação dos combustíveis nos voos intra UE e nos voos entre o México e outros países 
americanos. No entanto, o Conselho não pôde aceitar isto, tendo esta disposição acabado por 
ser retirada do texto final. 



PR\868614PT.doc 7/7 PE464.733v01-00

PT

O Acordo foi assinado em 15 de Dezembro de 2010. Não é aplicado provisoriamente. Para 
celebrar o Acordo, o Conselho necessita da aprovação do Parlamento Europeu. Em 
conformidade com o artigo 81.º do Regimento, o Parlamento tomará uma decisão por meio de 
uma única votação, não podendo ser apresentadas alterações ao acordo.

Posição da relatora

O acordo horizontal com o México restaurará uma base jurídica sólida para as relações entre a 
UE e o México no sector da aviação. Trata-se de um primeiro passo importante para o reforço 
das relações entre a UE e o México no sector da aviação.

O México é um mercado importante para as transportadoras da UE, que em 2009 registou 
aproximadamente 2,5 milhões de passageiros e 90.000 toneladas de carga. Tendo em conta a 
dimensão e a importância do mercado da aviação entre a UE e o México, conviria explorar a 
possibilidade de celebrar um acordo de aviação mais amplo entre a UE e o México. Esse 
acordo poderia contribuir para reforçar a cooperação entre a UE e o México em matéria de 
aviação e potenciar as oportunidades e vantagens para a indústria e os consumidores, tanto no 
México como na UE. Além disso, permitiria alargar o espaço aéreo aberto entre a União 
Europeia e os países da América na sequência dos acordos globais já celebrados com os EUA, 
Canadá e, mais recentemente, o Brasil. 

Com base no exposto, a relatora propõe que a Comissão TRAN emita um parecer favorável à 
celebração do acordo em apreço.


