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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000128/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Michael Cramer 
în numele Comisia pentru transport și turism 

Subiect: Acordurile internaționale în domeniul aviației 

În decembrie 2015, Comisia a adoptat o Strategie în domeniul aviației pentru Europa. Ca parte a 
strategiei, s-a propus inițierea unor negocieri pe tema unor acorduri în domeniul siguranței aviației 
încheiate de UE cu Japonia și China și pe tema unor acorduri privind serviciile aeriene încheiate de 
UE cu următoarele țări: China, Turcia, Mexic, șase state membre ale Consiliului de cooperare al 
Golfului, Armenia și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). 

Consiliul a autorizat Comisia să demareze negocierile pe tema acordurilor în domeniul siguranței 
aviației cu China și Japonia la 8 martie 2016 și negocierile pe tema acordurilor UE privind serviciile 
aeriene cu ASEAN, Turcia, Qatar și Emiratele Arabe Unite la 7 iunie 2016. Consiliul încă deliberează 
asupra proiectelor de directive de negociere pentru inițierea negocierilor pe tema acordurilor Uniunii 
privind serviciile aeriene cu: China, Mexic, Armenia și celelalte patru state membre ale Consiliului de 
cooperare al Golfului.  

Comisia pentru transport și turism dorește să îi adreseze Comisiei următoarele întrebări: 

Care sunt obiectivele, chestiunile aflate în discuție și calendarele prevăzute pentru negocierea 
acordurilor în domeniul aviației pentru care Comisia a primit directivele de negociere? 

În ce stadiu sunt lucrările de la nivelul Consiliului în ceea ce privește restul directivelor de negociere? 

Cum intenționează Comisia să asigure informarea imediată și deplină a Parlamentului în toate etapele 
negocierilor în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene? 

Cum intenționează Comisia să asigure o transparență corespunzătoare și accesul adecvat la 
documente pe parcursul negocierilor? 

Poate garanta Comisia că Parlamentul European va fi informat în paralel cu Consiliul, înainte și după 
fiecare rundă de negocieri? 

Poate confirma Comisia că nu va intenționa să aplice provizoriu acordurile încheiate în domeniul 
aviației înainte ca Parlamentul European să le aprobe? 
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