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BETÄNKANDE
om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av 
Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och 
dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, 
med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen
(KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Paolo Costa

(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)
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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av 
Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, med 
anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
(KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0495),

– med beaktande av artiklarna 80.2, 300.2 och 300.4 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0330/2007),

– med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0458/2007).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Marocko förhandlades fram 
enligt det mandat som rådet givit kommissionen i december 2004. Avtalet undertecknades den 
12 december 2006.

Republiken Bulgarien och Rumänien anslöt sig till EU den 1 januari 2007. I enlighet med 
artikel 6.2 i anslutningsakten har dessa båda stater förbundit sig att ansluta sig till de avtal och 
konventioner som slutits eller tecknats av medlemsstaterna och av gemenskapen.

Sådan anslutning till avtal och konventioner kan ske genom det förenklade förfarandet. 
Europeiska unionens råd sluter ett protokoll, på de enhälliga medlemsstaternas vägnar, med 
det berörda tredjelandet.

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europa-Medelhavsavtalet om luftfart 
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och 
Konungariket Marocko å den andra sidan, undertecknat i Bryssel den 12 december 2006, bör 
därför godkännas genom utfärdande av ett protokoll om ändring av detta avtal.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan 
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och 
Konungariket Marocko å den andra sidan, med anledning av 
Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen

Referensnummer KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet 3.10.2007

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

TRAN
11.10.2007

Föredragande
       Utnämning

Paolo Costa
9.10.2007

Förenklat förfarande - beslut 9.10.2007

Antagande 21.11.2007

Ingivande 23.11.2007


