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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 8. marca 2016 o pooblastitvi Komisije za začetek 

pogajanj z Japonsko in Kitajsko o sporazumih o varnosti v letalstvu, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 7. junija 2016 o pooblastitvi Komisije za začetek 

pogajanj o sporazumih o zračnem prometu na ravni EU z Združenjem držav 

jugovzhodne Azije (ASEAN), Turčijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. septembra 2012 z naslovom Zunanja 

letalska politika EU – reševanje prihodnjih izzivov (COM(2012)0556), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. decembra 2015 z naslovom Letalska 

strategija za Evropo (COM(2015)0598), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o letalstvu1, 

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 

Evropsko komisijo2 (v nadaljnjem besedilu: okvirni sporazum), predvsem točk od 23 do 

29, Priloge II in Priloge III, 

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije, zlasti sodbe z dne 24. junija 2014 

v zadevi Mauritius (C-658/11) in sodbe z dne 14. junija 2016 v zadevi Tanzanija (C-

263/14), 

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 12. marca 2014 med Evropskim 

parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja 

skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s 

strani Evropskega parlamenta3, 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0394. 
2  UL L 304, 20.11.2010, str. 47. 
3  UL C 95, 1.4.2014, str. 1. 



 

 

– ob upoštevanju sklepa predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2013 o 

pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu, 

– ob upoštevanju praktičnih dogovorov o zagotavljanju informacij o mednarodnih 

pogajanjih o letalstvu, vključno z dostopom do zaupnih informacij, o katerih sta se v 

obliki izmenjave pisem z dne 19. januarja 2016 in 18. marca 2016 sporazumela 

predsednik Odbora Evropskega parlamenta za promet in turizem in komisarka za 

promet, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 218, 

– ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o mednarodnih letalskih sporazumih (O-

000128/2016 – B8-1807/2016), 

– ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker je Komisija v letalski strategiji za Evropo predlagala začetek pogajanj o varnosti v 

civilnem letalstvu z Japonsko in Kitajsko ter o sporazumih o zračnem prometu na ravni 

EU s Kitajsko, Turčijo, Mehiko, šestimi državami članicami Sveta za sodelovanje v 

Zalivu, Armenijo in ASEAN; 

B. ker je Svet pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o sporazumih o varnosti v letalstvu 

s Kitajsko in Japonsko ter pogajanja o sporazumih o zračnem prometu na ravni EU z 

ASEAN, Turčijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati;  

C. ker je za sklenitev mednarodnih sporazumov na področjih, za katera velja redni 

zakonodajni postopek, potrebna odobritev Parlamenta; 

D. ker se ob pogajanjih Komisije o sporazumih med Unijo in tretjimi državami ali 

mednarodnimi organizacijami „Evropski parlament [...] v vseh fazah postopka 

nemudoma in izčrpno obvesti“(člen 218(10) PDEU);  

E. ker bi moral okvirni sporazum zagotavljati, da se pristojnosti in posebne pravice 

institucij izvajajo čim bolj učinkovito in pregledno; 

F. ker se je Komisija v okvirnem sporazumu obvezala, da bo spoštovala načelo enake 

obravnave Parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajnimi in proračunskimi zadevami, 

zlasti glede dostopa do zasedanj in posredovanja prispevkov ali drugih informacij; 

1. poudarja, da mora Parlament, če naj ob koncu pogajanj sprejme odločitev o odobritvi, 

spremljati proces že od začetka; meni, da je tudi v interesu drugih institucij, da se vsi 

pomisleki, dovolj pomembni, da bi lahko postavili pod vprašaj pripravljenost 

Parlamenta za odobritev, opredelijo in obravnavajo že v zgodnji fazi;  

2. opominja, da okvirni sporazum posebej določa, da je treba Evropski parlament od vsega 

začetka redno in po potrebi zaupno obveščati o vseh podrobnostih postopka v teku v 

vseh fazah pogajanj;  

3. pričakuje od Komisije, da bo pristojnemu odboru Parlamenta dala na voljo informacije 

o tem, da namerava predlagati začetek pogajanj o sklenitvi in spremembi mednarodnih 

sporazumov o zračnem prometu; pričakuje od Komisije, da bo s Svetom in pogajalskimi 

partnericami uredila dostop poslancev Evropskega parlamenta do vseh ustreznih 



 

 

dokumentov, vključno s pogajalskimi smernicami in konsolidiranimi besedili, sočasno 

in enakopravno s Svetom; 

4. opozarja, da je treba zgoraj navedene informacije v skladu s členom 24 okvirnega 

sporazuma posredovati Parlamentu takó, da lahko ta po potrebi poda svoje mnenje; 

odločno poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča, kako je bilo njegovo mnenje 

upoštevano; 

5. opozarja, da morata Svet in Komisija v skladu s členom 218(10) PDEU Parlament 

nemudoma in izčrpno obveščati o vseh fazah postopka; 

6. priznava, da je Parlament dolžan zagotoviti popolno zaupnost občutljivih informacij o 

pogajanjih v teku, ki jih prejme; 

7. opozarja, da poslovnik Parlamentu dopušča, da na plenarnem zasedanju „na podlagi 

poročila pristojnega odbora […] sprejme priporočila in zahteva, da se upoštevajo pred 

sklenitvijo mednarodnega sporazuma“ (člen 108(4)); 

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 

 


