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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna 
lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta
(14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14207/2019),

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli 
Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu eelnõu 
(16828/2012),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v ning lõikele 7 (C9-0196/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A9-0000/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide ja Iisraeli valitsustele ja parlamentidele.
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Menetlus

Nõukogu andis 2008. aasta aprillis Euroopa Komisjonile loa alustada läbirääkimisi ühelt poolt 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli riigi vahelise Euroopa –
 Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimise üle (edaspidi „leping“). Lepingule kirjutati 
alla 10. juunil 2013 ja see avaldati Euroopa Liidu Teatajas 2. augustil 20131.

Alates sellest kuupäevast kuni lepingu jõustumiseni on mõlema lepinguosalise lennuametid 
lepingut halduslikult kohaldanud. Lepinguga luuakse ka lepinguosaliste esindajatest koosnev 
ühiskomitee, mis on alates lepingu allkirjastamise kuupäevast igal aastal esialgselt kokku 
tulnud, et analüüsida turu arengut, arutada kahepoolseid lennundussuhteid ja äritegevusega 
seotud küsimusi ning tagada lepingu nõuetekohane rakendamine.

Euroopa Parlament osales juba 2016. aasta aprillis lepinguga seotud menetluses, sest andis 
Horvaatia Vabariigi lepinguga ühinemise protokollile23 oma nõusoleku. 
Viimane liikmesriik ratifitseeris lepingu 2019. aasta mais. Seetõttu on nõukogu nüüd taotlenud 
Euroopa Parlamendi nõusolekut kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218.

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 105 ja 114 kohaselt esitab vastutav 
parlamendikomisjon (TRAN) soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. 
Parlamendikomisjoni muudatusettepanekud on lubatud üksnes juhul, kui nendes esitatakse 
raportööri soovitusele vastupidine seisukoht. Parlament teeb seejärel otsuse ühe hääletusega ja 
muudatusettepanekuid lepingu kohta esitada ei saa. 

Sisu
Haldusliku kohaldamise ajal osutus leping oluliseks sammuks ambitsioonika ELi välispoliitika 
rakendamisel. See tõi märkimisväärset kasu mõlemale poolele ning lisas oluliselt ELi ja Iisraeli 
vahelisi ühendusi, sest pärast lepingu allkirjastamist teenindatakse peaaegu 70 uut linnapaari.

Lisaks sellele, nagu kõigi ELi laiaulatuslike lennunduslepingute puhul, mis on sõlmitud 
naabruses asuvate riikidega, nähakse käesoleva lepinguga ette Iisraeli õigusnormide ulatuslik 
lähendamine ELi lennundusalasele õigustikule, millega Iisrael seotakse ELi lennundusalase 
õigusraamistikuga.

Vastupidiselt üksikute liikmesriikide ja Iisraeli vahelisele kahepoolsele lepingule, mis asendati 
käesoleva lepinguga, sisaldab leping konkreetseid kaitsemeetmeid seoses ausa konkurentsi, 
töö- ja sotsiaalsete standardite järgimise, reisijate õiguste kaitse ja keskkonnaalase koostööga, 
millega luuakse ELi ja Iisraeli vaheliste lennundussuhete terviklik reguleeriv raamistik.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013A0802(01)&from=ET
2 P8_TA(2016)0139
3 Horvaatia Vabariik ühineb Euroopa Liiduga ühinemisel lepingutega, mille ELi liikmesriigid ja liit on ühe või 
mitme kolmanda riigiga sõlminud või alla kirjutanud, kõnealustele lepingutele lisatavate protokollide kaudu.


