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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii 

Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind 

transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, 

pentru a se ține cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană 

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

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12256/2014), 

– având în vedere Protocolul de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre 

Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de 

aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12255/2014), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0080/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0000/2018), 

1. aprobă încheierea protocolului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Introducere 

 

Acordul privind transportul aerian dintre UE și Canada a fost parafat la 30 noiembrie 2008, a 

primit sprijin în cadrul summitului UE-Canada din 6 mai 2009 și a fost semnat la 17-18 

decembrie 2009, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 

2010/417/CE1 a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii 

Europene, reuniți în cadrul Consiliului. Acordul este un acord cuprinzător privind transportul 

aerian, care prevede introducerea progresivă a drepturilor de trafic și a oportunităților de 

investiții, precum și cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte, printre care 

siguranța, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea 

traficului aerian, ajutoarele de stat și concurența. 

 

Aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană 

 

În conformitate cu Actul de aderare a Republicii Croația2, Croația va adera la acordurile 

încheiate sau semnate, înainte de aderarea Croației, de către statele membre ale UE și de către 

Uniune, cu una sau mai multe țări terțe, prin intermediul unui protocol la acordurile 

respective. 

 

Prin Decizia 13351/12 din 14 septembrie 2012 a Consiliului, Comisia a fost autorizată să 

negocieze protocoale de modificare a acordurilor semnate sau încheiate între UE sau UE și 

statele sale membre cu țări terțe, în vederea aderării Croației la UE. 

 

La 1 iulie 2013, Republica Croația a aderat la UE și a devenit cel de-al 28-lea stat membru. 

 

Protocolul privind aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația a fost negociat de 

Comisie și autoritățile din Canada.  

 

Principalele dispoziții ale protocolului  

 

Scopul protocolului este să permită Republicii Croația să devină parte la Acordul privind 

transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, (articolul 

1) și să cuprindă adaptările lingvistice necesare (articolul 2). Protocolul nu va introduce nicio 

modificare în substanța Acordului UE-Canada. 

 

Procedura 

Protocolul a fost semnat la 27 ianuarie 2017. Pentru a încheia protocolul, Consiliul are nevoie 

de aprobarea Parlamentului European. În conformitate cu articolul 99 și cu articolul 108 

alineatul (7) din Regulamentul de procedură, Parlamentul decide prin vot unic și nu pot fi 

depuse niciun fel de amendamente la acord. Se admit doar amendamentele care vizează 

inversarea recomandării propuse de raportor. 

Pe baza celor menționate anterior, raportorul sugerează Comisiei TRAN să exprime un aviz 

                                                 
1 JO L207, 6.8.2010, p.30. 
2 JO L112, 24.4.2012, p.21. 
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favorabil privind încheierea prezentului protocol. 


