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Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého 

prostoru *** 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 k návrhu rozhodnutí 

Rady o uzavření jménem Unie mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a 

jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou 

republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, 

Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace 

spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko 

o vytvoření společného evropského leteckého prostoru (15654/2016 – C8-0098/2017 – 

2006/0036(NLE)) 

 

(Souhlas) 

Evropský parlament,  

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15654/2016), 

– s ohledem na rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Mnohostranné 

dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, 

Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou 

Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, 

Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským 

královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského 

leteckého prostoru (08823/2/2006), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 

2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 

(C8-0098/2017), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a na čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

                                                 
  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu 

s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního 
dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 

  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního 
dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 



 

 

– s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0260/2017), 

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi a vládám a 

parlamentům členských států a Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharské 

republiky, Chorvatské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandské 

republiky, Republiky Černá Hora, Norského království, Rumunska a Republiky Srbska 

a Prozatímní správní misi Organizace spojených národů v Kosovu.  

 


