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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας για 
την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (14185/2019 – C9-0191/2019 – 
2018/0155(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14185/2019),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 
(09702/2018),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 
v), καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0191/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0087/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της συμφωνίας

Στόχος της συμφωνίας είναι να καταστεί δυνατή η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της 
πιστοποίησης και παρακολούθησης των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και 
εξοπλισμού καθώς και στην εποπτεία παραγωγής και στην περιβαλλοντική πιστοποίηση. Αυτό 
θα ενισχύσει την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και θα διευκολύνει το εμπόριο και τις 
επενδύσεις σε αεροναυτικά προϊόντα. 

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δομή των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια 
της αεροπορίας («BASA») μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς και 
Βραζιλία).

Κυριότερες διατάξεις της συμφωνίας

Όπως και στην περίπτωση των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια της 
αεροπορίας («BASA»), η συμφωνία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη στο σύστημα 
αμφότερων των συμβαλλομένων μερών και στη σύγκριση των κανονιστικών διαφορών. 
Συνεπάγεται υποχρεώσεις και μεθόδους συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των τεχνικών 
αντιπροσώπων, ούτως ώστε οι δεύτεροι να μπορούν να εκδίδουν δικά τους πιστοποιητικά για 
αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνουν όλες 
τις αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι άλλες αρχές.

Η συμφωνία ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος αποδέχεται τα πορίσματα συμμόρφωσης, 
όπως αυτά προκύπτουν από συγκεκριμένες διαδικασίες της αρμόδιας αρχής του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους. 

Προβλέπει επίσης ένα σύστημα διαρκούς συνεργασίας και διαβούλευσης με ενισχυμένη 
συνεργασία στο πλαίσιο ελέγχων, επιθεωρήσεων, έγκαιρων κοινοποιήσεων και 
διαβουλεύσεων.

Θεσπίζει τη μικτή επιτροπή, η οποία μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις των παραρτημάτων της 
συμφωνίας. Το Συμβούλιο πρότεινε να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει, εξ ονόματος 
της Ένωσης, τέτοιες προτεινόμενες τροποποιήσεις, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές συνάδουν 
με τις σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
περαιτέρω στην απόφαση του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας.

Διαδικασία

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις στις 7 Μαρτίου 
2016.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 20 Μαΐου 2019, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία.

Για τη σύναψη της συμφωνίας εξ ονόματος της Ένωσης, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.  Το Συμβούλιο υπέβαλε 
αίτηση για έγκριση του Κοινοβουλίου στις 10 Δεκεμβρίου 2019.
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Σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 114 παράγραφοι 5, 7 και 8 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, 
η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή 
στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει στη συνέχεια σχετικά 
με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής 
είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται 
από τον εισηγητή.

Η θέση του εισηγητή

Η συμφωνία θα παράσχει στήριξη προς τον τομέα της αεροναυτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διευκολύνοντας το εμπόριο αεροσκαφών και συναφών προϊόντων, λόγω συντομότερων και 
απλούστερων, επομένως λιγότερο δαπανηρών, διαδικασιών έγκρισης προϊόντων και 
διευκόλυνσης της αποδοχής πορισμάτων πιστοποίησης. Επιπλέον, η συμφωνία θα παράσχει 
ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Κίνα όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας, το οποίο θα 
ενισχύει το επίπεδο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την περιβαλλοντική 
συμβατότητα. 

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη 
της συμφωνίας. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να μην καθυστερήσει το Συμβούλιο κατά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών μετά τη λήψη της απόφασης του Κοινοβουλίου, καθώς η 
συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ αν δεν ολοκληρωθεί επισήμως η σύναψή της.



PE648.293v02-00 8/9 RR\1203649EL.docx

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ασφάλεια της πολιτικής 
αεροπορίας
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