
 

PR\1150930FI.docx  PE620.890v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019 

 

 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
 

2014/0023(NLE) 

7.6.2018 

*** 
SUOSITUSLUONNOS 

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian 

tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan 

pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta 

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 

Esittelijä: Francisco Assis 

 



 

PE620.890v01-00 2/7 PR\1150930FI.docx 

FI 

 

PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä 

Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan 

unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja 

sen jäsenvaltioiden puolesta 

(12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE)) 

(Hyväksyntä) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12256/2014), 

– ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi, jolla muutetaan Kanadan sekä Euroopan 

yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välistä lentoliikennesopimusta Kroatian tasavallan 

Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (12255/2014), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti 

esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0080/2017), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0000/2018), 

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden ja Kanadan hallituksille ja parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Tausta 

 

EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus parafoitiin 30. marraskuuta 2008, hyväksyttiin 

EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa 6. toukokuuta 2009 ja allekirjoitettiin 17.–

18. joulukuuta 2008 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan myöhemmin 

päätökseen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

hallitusten edustajien päätöksen 2010/417/EY1 mukaisesti. Sopimus on kattava 

lentoliikennesopimus, jossa määrätään liikenneoikeuksien ja investointimahdollisuuksien 

asteittaisesta avaamisesta sekä kauaskantoisesta yhteistyöstä useilla aloilla, joihin kuuluvat 

lentoturvallisuus, ilmailun turvaaminen, sosiaaliset näkökohdat, kuluttajien edut, 

ympäristöasiat, ilmaliikenteen hallinta, valtiontuet ja kilpailu. 

 

Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin 

 

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan2 mukaisesti Kroatia liittyy EU:n jäsenvaltioiden ja 

unionin yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen Kroatian liittymistä tekemiin tai 

allekirjoittamiin sopimuksiin kyseisiin sopimuksiin liitettävällä pöytäkirjalla. 

 

Neuvosto valtuutti 14. syyskuuta 2012 tekemällään päätöksellä 13351/12 komission 

neuvottelemaan pöytäkirjoista Euroopan unionin tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 

kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien tai tekemien sopimusten mukauttamisesta 

Kroatian tasavallan liittyessä Euroopan unioniin. 

 

Kroatian tasavalta liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 ja siitä tuli sen 28. jäsenvaltio. 

 

Komissio ja Kanadan viranomaiset ovat neuvotelleet pöytäkirjan Kroatian tasavallan 

Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi. 

 

Pöytäkirjan keskeiset määräykset 

 

Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa Kroatian tasavallan tuleminen Kanadan sekä 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen osapuoleksi 

(1 artikla) ja tehdä sopimukseen tarvittavat kielelliset muutokset (2 artikla). Pöytäkirja ei 

muuta millään tavoin EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen sisältöä. 

 

Menettely 

Pöytäkirja allekirjoitettiin 27. tammikuuta 2017. Voidakseen tehdä pöytäkirjan neuvosto 

tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän. Euroopan parlamentin työjärjestyksen 

99 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti parlamentti äänestää asiasta vain kerran eikä 

itse sopimukseen voida tehdä tarkistuksia. Vain tarkistuksia, joiden tarkoituksena on 

esittelijän ehdottaman suosituksen peruuttaminen, voidaan ottaa käsiteltäväksi. 

                                                 
1 EUVL L207, 6.8.2010, s.30. 
2 EUVL L112, 24.4.2012, s.21. 
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Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa liikenne- ja matkailuvaliokunnalle puoltavan 

lausunnon antamista tämän pöytäkirjan tekemisestä. 


