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u ime Odbor za promet i turizam 

Predmet: Međunarodni sporazumi o zračnom prometu 

Komisija je u prosincu 2015. usvojila strategiju zračnog prometa za Europu. U okviru strategije 
zračnog prometa predloženo je otvaranje pregovora o potpisivanju sporazuma na razini EU-a o 
sigurnosti zračnog prometa s Japanom i Kinom, kao i sporazuma o uslugama u zračnom prometu sa 
sljedećim zemljama: Kinom, Turskom, Meksikom, šest država članica Vijeća za suradnju u Zaljevu, 
Armenijom te Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN). 

Vijeće je dalo ovlasti Komisiji da 8. ožujka 2016. pokrene pregovore o sporazumima o sigurnosti 
zračnog prometa potpisanima s Kinom i Japanom, a 7. lipnja 2016. pregovore o sporazumima na 
razini EU-a o uslugama u zračnom prometu potpisanima s državama članicama ASEAN-a, Katarom i 
Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vijeće još uvijek raspravlja o nacrtu pregovaračkih smjernica za 
otvaranje pregovora o sporazumima na razini EU-a o uslugama u zračnom prometu potpisanima s: 
Kinom, Meksikom, Armenijom i preostalim četirima državama članicama Vijeća za suradnju u Zaljevu.  

Odbor za promet i turizam želio bi Komisiji postaviti sljedeća pitanja: 

Koji su ciljevi, pitanja i vremenski okviri predviđeni za pregovore o sporazumima o zračnom prometu 
za koje je Komisija primila pregovaračke smjernice? 

Koje je aktualno stanje preostalih pregovaračkih smjernica u Vijeću? 

Na koji način Komisija planira zajamčiti da se Europski parlament odmah i u potpunosti izvješćuje o 
svim fazama pregovora u skladu s člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije? 

Na koji način Komisija planira zajamčiti prikladnu transparentnost i pristup dokumentima tijekom 
održavanja pregovora? 

Može li Komisija zajamčiti da će se Europski parlament zajedno s Vijećem izvještavati prije i nakon 
svakog kruga pregovora? 

Može li Komisija potvrditi da neće zahtijevati privremenu primjenu zaključenih sporazuma o zračnom 
prometu prije nego što Europski parlament odobri sporazum? 
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