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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en 
haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de 
Republiek Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek 
Kroatië tot de Europese Unie
(07048/2015 – C9-0195/2019 – 2015/0035(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07048/2015),

– gezien het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke 
luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, 
teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de 
Europese Unie (07047/2015),

– gezien de ontwerpovereenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0195/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0083/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Moldavië.
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TOELICHTING

Met dit Protocol bij de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië wordt rekening gehouden met 
de toetreding van Kroatië tot de EU op 1 juli 2013. De overeenkomst zelf maakt deel uit van 
het Oostelijk Partnerschap en het bredere nabuurschapsbeleid van de EU. De nieuwe 
overeenkomst zal in de plaats treden van de bestaande bilaterale overeenkomsten over 
luchtverkeersdiensten tussen de EU-lidstaten en Moldavië. 

Procedure

De onderhandelingen over de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte 
zijn gevoerd door de Commissie, overeenkomstig de machtiging van de Raad van juni 2011, 
en de overeenkomst werd ondertekend op 26 juni 2012, onder voorbehoud van de sluiting 
ervan op een later tijdstip, in overeenstemming met Besluit 2012/639/EU1. Na de toetreding 
van Kroatië tot de EU werd op 22 juli 2015 het protocol betreffende de toetreding van de 
Republiek Kroatië tot deze overeenkomst ondertekend2. 

Om het protocol bij de overeenkomst te kunnen sluiten heeft de Raad, overeenkomstig 
artikel 218 VWEU, de goedkeuring van het Europees Parlement nodig.

Overeenkomstig artikel 105 en artikel 114, leden 5, 7 en 8, van het Reglement van het 
Parlement legt de bevoegde commissie een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van de 
voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich middels een enkele stemming uit en 
er kunnen geen amendementen op de overeenkomst worden ingediend. Amendementen in de 
commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur 
voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

Belangrijkste bepalingen van de overeenkomst

Dit protocol verandert niets aan de inhoud van de Overeenkomst inzake een 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte met Moldavië, die deel uitmaakt van het EU-
nabuurschapsbeleid. De overeenkomst bouwt voort op en treedt in de plaats van het kader van 
bilaterale luchtvervoersovereenkomsten tussen de EU-lidstaten en Moldavië door de 
totstandbrenging van de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar partners 
van het Oostelijk Partnerschap. De overeenkomst heeft tot doel de markt geleidelijk en op 
wederzijdse basis open te stellen voor wat de toegang tot routes en capaciteit betreft, zorgt 
voor een gelijk speelveld voor marktdeelnemers op basis van de EU-beginselen en voorziet in 
de aanpassing van de Moldavische luchtvaartwetgeving aan de EU-wetgeving inzake kwesties 

1 Besluit van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad 
bijeen van 7 juni 2012 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de 
Overeenkomst inzake de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de 
Republiek Moldavië (2012/639/EU) (PB L 292 van 20.10.2012, blz. 1).
2 Besluit (EU) 2015/1389 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Unie en haar 
lidstaten, en de voorlopige toepassing van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake een 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, 
teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, (PB L 215 
van 14.8.2015, blz. 1).
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als veiligheid, beveiliging en luchtverkeersbeheer. 

Standpunt van de rapporteur

Met dit protocol wordt rekening gehouden met de toetreding van Kroatië tot de EU en worden 
geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud van de overeenkomst, waarvoor de rapporteur in 
de afzonderlijke aanbeveling al heeft aanbevolen dat het Parlement er zijn goedkeuring aan 
hecht. In het licht van het bovenstaande stelt de rapporteur voor dat de TRAN-commissie ook 
een gunstig advies uitbrengt over de sluiting van het protocol. 
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië, 
teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU
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