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Európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás 

*** 

Az Európai Parlament 2017. szeptember 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai 

Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia-

Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói* Közigazgatási Missziója, a 

Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a 

Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a Szerb Köztársaság között 

európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló többoldalú megállapodásnak az Unió 

nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről  

(15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE)) 

 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15654/2016), 

– tekintettel az Európai Közösség és tagállamai és az Albán Köztársaság, a Bolgár 

Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói* 

Közigazgatási Missziója, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia 

Volt Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia, 

valamint a Szerb Köztársaság között európai közös légtér (EKLT) létrehozásáról szóló 

többoldalú megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat 

tervezetére (08823/2/2006), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének 

(2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával 

összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0098/2017), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 

bekezdésére, 

                                                 
*  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 

Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244 (1999) sz. határozatával és a Nemzetközi 

Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével. 
*   Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 

Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244 (1999) sz. határozatával és a Nemzetközi 

Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével. 



 

 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0260/2017), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok, és az Albán Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, 

Bosznia-Hercegovina, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt 

Jugoszláv Köztársaság, a Montenegrói Köztársaság, a Norvég Királyság, Románia és a 

Szerb Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyesült Nemzetek 

Koszovói Ideiglenes Igazgatási Missziójának. 

 

 


