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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, от името на Европейския 

съюз и неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-

средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството 

на Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република 

Хърватия към Европейския съюз 

(12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (12265/2014), 

– като взе предвид Протокола (12264/2014), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 100, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от 

Договора за функционирането на ЕС (C8-0102/2015), 

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и 

член 108, параграф 7 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-

0129/2016), 

1. дава своето одобрение за сключването на Протокола; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на 

Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 

членки и на Държавата Израел. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Увод 

Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския 

съюз, неговите държави членки и Държавата Израел бе договорено въз основа на приетото през 

април 2008 г. решение на Съвета, разрешаващо започването на преговори. Споразумението бе 

подписано на 10 юни 2013 г.1 

Споразумението с Израел, който е ключов партньор в областта на въздухоплаването в 

Средиземноморския регион, е важно постижение в процеса на създаване на общо авиационно 

пространство между ЕС и южните и източните му съседи. То е част от уредбата на външната 

авиационна политика на Съюза, установена от Комисията. 

 

Присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз 

 

В съответствие с Акта за присъединяване на Република Хърватия2последната ще стане страна 

по споразуменията, сключени или подписани преди присъединяването на Хърватия от 

държавите — членки на ЕС, и от Съюза с една или повече трети държави, посредством 

протокол към тези споразумения.  

 

С Решение 13351/12 на Съвета от 14 септември 2012 г. се разрешава на Комисията да води 

преговори по протоколи за изменение на споразумения, подписани или сключени между ЕС, 

или между ЕС и неговите държави членки, с трети държави, с оглед на присъединяването на 

Хърватия към ЕС. 

 

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-ма 

държава членка. 
 

Протоколът, с който се взема предвид присъединяването към Европейския съюз на Република 

Хърватия, беше договорен между Комисията и държавните органи на Израел.  

 

Основни разпоредби на Протокола  

 

Целта на Протокола е да се позволи на Република Хърватия да стане страна поЕвро-

средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз, 

неговите държави членки и Държавата Израел(член 1) и да се осигурят необходимите 

последващи езикови адаптации (член 2). Протоколът няма да доведе до никакви 

промени в съдържанието на Евро-средиземноморското споразумение в областта на 

въздухоплаването. 

 

Процедура 

Протоколът беше подписан на 19 февруари 2015 г. За да се сключи Протоколът, Съветът се 

нуждае от одобрението на Европейския парламент. В съответствие с член 99 и член 108, 

параграф 7 от своя правилник Парламентът се произнася с едно гласуване, като не могат да се 

внасят никакви изменения към самото споразумение. допустими са само изменения, целящи 

отмяна на предложената от докладчика препоръка. 

                                                 
1 Текстът на споразумението е публикуван в ОВ L 208, 2.8.2013 г., стр. 3. 
2 OВ L112, 24.4.2012 г., стр.21.  
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въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм 

(TRAN) да даде положително становище относно сключването на този Протокол. 
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