
 

 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0332 

Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega 

prostora (ECAA) *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o osnutku 

sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi 

državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, 

Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko 

republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno 

upravo misije Združenih narodov na Kosovu* o vzpostavitvi skupnega evropskega 

zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije (15654/2016 – C8-0098/2017 – 

2006/0036(NLE)) 

 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15654/2016), 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Večstranskega 

sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko 

Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko 

Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, 

Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in misijo začasne uprave Združenih 

narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora 

(08823/2/2006), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in 

točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-

0098/2017), 

– ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika, 

                                                 
*  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa in je v skladu z Resolucijo 

Varnostnega sveta ZN št. 1244 (1999) ter mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi 
neodvisnosti Kosova. 

  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa in je v skladu z Resolucijo 
Varnostnega sveta ZN št. 1244 (1999) ter mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi 
neodvisnosti Kosova. 



 

 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0260/2017), 

1. odobri sklenitev sporazuma; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Republike Albanije, Republike Bolgarije, Bosne 

in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Hrvaške, Republike Islandije, 

nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Romunije, 

Republike Srbije in misiji začasne uprave Združenih narodov na Kosovu. 


