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PR_NLE-AP_Agreement

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–
Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
(14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (14209/2019),

– med beaktande av förslaget till Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (14366/2010),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0193/2019),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
i Jordanien.
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MOTIVERING

Europa-Medelhavsavtalet om luftfart reglerar luftfartsförbindelserna mellan å ena sidan EU 
och dess medlemsstater och å andra sidan Hashemitiska konungariket Jordanien. Det har 
ingåtts som en del i EU:s grannskapspolitik, som bland annat syftar till att skapa 
ett gemensamt luftrum mellan EU och dess grannländer runt Medelhavet.

Förfarande

Avtalet förhandlades fram av kommissionen i enlighet med det mandat den fick från rådet 
i juni 2007 och undertecknades den 15 december 2010, med förbehåll för att det skulle ingås 
vid en senare tidpunkt, vilket skedde genom beslut 2012/750/EU1. Europaparlamentet gav sitt 
samtycke till ingåendet av avtalet den 15 november 20112. Efter att Kroatien hade anslutit sig 
till EU undertecknades det tillämpliga protokollet för Republiken Kroatiens anslutning till 
detta avtal den 3 maj 20163. 

Med tanke på Lissabonfördragets ikraftträdande och de rättsliga ändringarna efter 
EU-domstolens dom4 om ordalydelsen i beslut 2012/750/EU, lämnade rådet in det nya 
beslutet för godkännande av parlamentet den 25 juni 2019. 

För att ingå avtalet behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 
i EUF-fördraget.

Enligt artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska det 
ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den 
föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga 
ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga 
endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av 
föredraganden.

De viktigaste bestämmelserna i avtalet

Detta avtal utgör en del av den europeiska grannskapspolitiken. Det bygger på och ersätter de 
bilaterala lufttransportavtalen mellan EU:s medlemsstater och Jordanien genom att upprätta 
ett luftfartsområde som omfattar EU och dess partner runt Medelhavsområdet. Genom avtalet 
sker en gradvis öppning av marknaderna när det gäller åtkomst till flyglinjer och kapacitet på 
ömsesidig grund, samtidigt som man säkerställer lika konkurrensvillkor för ekonomiska 
aktörer utifrån EU:s principer och anpassar den jordanska luftfartslagstiftningen till EU-rätten 
när det gäller bland annat säkerhet och flygledning. 

1 Beslut 2012/750/EU av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 
15 oktober 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, 
å andra sidan (EUT L 334, 6.12.2012, s. 1).
2 P7_TA(2011)0480.
3 Rådets beslut (EU) 2016/803 av den 7 maj 2015 om undertecknande på unionens och dess medlemsstaters 
vägnar och provisorisk tillämpning av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra 
sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 132, 25.5.2016, s. 79).
4 Mål C-28/12, 28.4.2015.



PR\1197617SV.docx 7/7 PE646.950v01-00

SV

Föredragandens ståndpunkt

Detta godkännandeförfarande är uteslutande av teknisk art, för att ta hänsyn till de rättsliga 
återverkningarna av Lissabonfördragets ikraftträdande och EU-domstolens dom 
(mål C-28/12) från 2015. Parlamentet godkände innehållet i protokollet redan 2011 och bör 
behålla sin ståndpunkt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism 
rekommenderar att avtalet ingås.


