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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 Staten Israels regering, å andra sidan
(14207/2019 – C9-0196/2019 – 2012/0324(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (14207/2019),

– med beaktande av utkastet till Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, 
å andra sidan (16828/2012),

– 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 (C9-0196/2019),

– 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 medlemsstaternas och Israels regeringar och 
parlament.
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MOTIVERING

Förfarande

I april 2008 gav rådet Europeiska kommissionen i uppdrag att inleda förhandlingar om 
ett Europa–Medelhavsavtal om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, 
å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan. Avtalet undertecknades den 10 juni 2013 
och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 2 augusti 20131.

Sedan detta datum och i väntan på att avtalet ska träda i kraft har det tillämpats administrativt 
av de båda parternas luftfartsmyndigheter. Genom avtalet upprättades även en gemensam 
kommitté som består av representanter för de båda avtalsparterna som har haft preliminära 
och årliga möten sedan avtalet undertecknades för att analysera hur marknaden utvecklas, 
diskutera de bilaterala luftfartsförbindelserna, lösa affärsfrågor och se till att avtalet 
genomförs på rätt sätt.

Redan i april 2016 deltog Europaparlamentet i avtalsförfarandet eftersom man godkände 
protokollet om anslutning av Republiken Kroatien till avtalet2,3.

I maj 2019 ratificerade den sista medlemsstaten avtalet. Därför har rådet nu begärt 
Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget.

Enligt artiklarna 105 och 114 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet 
(TRAN) lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. 
Ändringsförslag på utskottsnivå ska endast vara tillåtliga om de syftar till att avge en annan 
rekommendation än den som föreslagits av föredraganden. Parlamentet ska sedan fatta beslut 
genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. 

Innehåll

Under den administrativa tillämpningen visade sig avtalet vara viktigt för att bedriva 
en ambitiös utrikespolitik från EU:s sida. Avtalet har gynnat båda sidor och kraftigt ökat 
anslutningarna mellan parterna; nästan 70 nya förbindelser har tillkommit mellan städer 
i EU och Israel sedan avtalet undertecknades.

Precis som alla andra heltäckande luftfartsavtal som EU har tecknat med grannländer innebär 
detta avtal dessutom att Israel och EU:s regler på luftfartsområdet närmar sig varandra 
kraftigt, och i praktiken knyts Israel till EU:s regler.

I motsats till de bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater och Israel som detta avtal 
ersatte innehåller avtalet slutligen specifika säkerhetsklausuler om rättvis konkurrens, respekt 
för arbetskraftsstandarder och sociala normer, skydd för passagerarrättigheter och samarbete 
på miljöområdet, vilket innebär att man skapar en heltäckande regleringsram för 
luftfartsförbindelserna mellan EU och Israel.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013A0802(01)&from=SV.
2 P8_TA(2016)0139.
3 Efter sin anslutning till Europeiska unionen ansluter sig Republiken Kroatien genom protokoll till de avtal som 
har ingåtts eller tecknats av EU:s medlemsstater och unionen med ett eller flera tredjeländer.


