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Parlamentul European, 

– având în vedere deciziile Consiliului din 8 martie 2016 de a autoriza Comisia să 

deschidă negocieri privind acordurile în domeniul siguranței aviației cu Japonia și cu 

China, 

– având în vedere deciziile Consiliului din 7 iunie 2016 de a autoriza Comisia să deschidă 

negocieri privind încheierea unor acorduri referitoare la serviciile aeriene la nivelul UE 

cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Turcia, Qatar și Emiratele Arabe 

Unite, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 septembrie 2012 intitulată „Politica 

externă a UE în domeniul aviației – abordarea provocărilor viitoare” 

(COM(2012)0556), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2015 intitulată „O strategie în 

domeniul aviației pentru Europa” (COM(2015)0598), 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2015 referitoare la aviație1, 

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană2 („Acordul-cadru), în special punctele 23-29, anexa II și anexa III, 

– având în vedere jurisprudența Curții de Justiție, în special hotărârile din 24 iunie 2014 în 

cauza Mauritius (C-658/11) și din 14 iunie 2016 în cauza Tanzania (C-263/14), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 12 martie 2014 între Parlamentul 

European și Consiliu privind transmiterea către Parlamentul European și prelucrarea de 

către acesta a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele 
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vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune1, 

– având în vedere decizia Biroului Parlamentului European din 15 aprilie 2013 referitoare 

la normele de reglementare a tratamentului informațiilor confidențiale de către 

Parlamentul European, 

– având în vedere modalitățile practice pentru furnizarea de informații privind negocierile 

internaționale în domeniul aviației, inclusiv accesul la informații confidențiale, astfel 

cum au fost convenite între președintele Comisiei pentru transport și turism și comisarul 

pentru transporturi sub forma unui schimb de scrisori la 19 ianuarie 2016 și 18 martie 

2016, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolul 218, 

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la acordurile internaționale în 

domeniul aviației (O-000128/2016 – B8-1807/2016), 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Comisia a propus, în cadrul strategiei în domeniul aviației pentru Europa, să 

deschidă negocieri privind siguranța aviației civile cu Japonia și cu China, și privind 

acorduri în domeniul serviciilor aeriene la nivelul UE cu China, Turcia, Mexic, șase 

state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, Armenia și ASEAN; 

B. întrucât Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri privind acorduri în 

domeniul siguranței aviației cu China și Japonia și privind acorduri în domeniul 

serviciilor aeriene la nivelul UE cu ASEAN, Turcia, Qatar și Emiratele Arabe Unite;  

C. întrucât este necesară aprobarea Parlamentului pentru încheierea acordurilor 

internaționale în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară; 

D. întrucât, atunci când Comisia negociază acorduri între Uniune și țări terțe sau 

organizații internaționale, Parlamentul trebuie să fie „informat de îndată și pe deplin pe 

parcursul tuturor etapelor procedurii”(Articolul 218 alineatul (10) din TFUE),  

E. întrucât Acordul-cadru ar trebui să garanteze că competențele și prerogativele 

instituțiilor sunt exercitate într-un mod cât mai eficient și mai transparent posibil; 

F. întrucât, în respectivul acord-cadru, Comisia s-a angajat să respecte principiul 

tratamentului egal între Parlament și Consiliu în chestiunile legislative și bugetare, în 

special în ceea ce privește accesul la reuniuni și transmiterea contribuțiilor sau a altor 

informații, 

1. subliniază că, pentru a fi în măsură să ia o decizie dacă să își dea sau nu aprobarea la 

sfârșitul negocierilor, Parlamentul trebuie să urmărească procesul de la început; 

consideră că este, de asemenea, în interesul celorlalte instituții ca orice preocupări 

suficient de importante care pun în discuție disponibilitatea Parlamentului de a acorda 

aprobarea să fie identificate și rezolvate într-un stadiu incipient;  
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2. ia act de faptul că Acordul-cadru prevede, în special, că Parlamentul ar trebui să 

primească, de la început, cu regularitate și, dacă este necesar, în mod confidențial, 

informații amănunțite complete în legătură cu procedura în curs în toate etapele 

negocierilor;  

3. solicită Comisiei să ofere comisiei competente a Parlamentului informații cu privire la 

intenția de a propune negocieri în vederea încheierii și modificării unor acorduri 

internaționale în domeniul aviației; se așteaptă ca Comisia să convină acorduri cu 

Consiliul și cu partenerii de negociere pentru a oferi deputaților în Parlamentul 

European acces la toate documentele relevante, inclusiv la mandatele de negociere și 

textele consolidate, în paralel și pe picior de egalitate cu Consiliul; 

4. subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 24 din Acordul-cadru, informațiile 

menționate mai sus trebuie să fie transmise Parlamentului astfel încât, dacă este necesar, 

acesta să își poată exprima opinia; îndeamnă cu stăruință Comisia să informeze 

Parlamentul în legătură cu modul în care opiniile sale sunt luate în considerare; 

5. reamintește faptul că, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, 

Consiliul și Comisia au obligația de a informa Parlamentul de îndată și pe deplin pe 

parcursul tuturor etapelor procedurii. 

6. recunoaște că, atunci când Parlamentul primește informații sensibile despre negocierile 

în curs de desfășurare, acesta are obligația de a garanta că se respectă deplina 

confidențialitate; 

7. constată că Regulamentul său de procedură permite Parlamentului „pe baza unui raport 

al comisiei competente [să adopte] recomandări, solicitând ca acestea să fie luate în 

considerare înainte de încheierea acordului respectiv” [articolul 108 alineatul (4)]; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

 


