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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi 
Evropskou unií a Japonskem
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09292/2020),

– s ohledem na návrh Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a 
Japonskem (15260/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 
2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (C9-0205/2020),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0000/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států a Japonska.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Postup

Rada dne 7. března 2016 schválila, aby Evropská komise zahájila jednání s Japonskem s cílem 
uzavřít dvoustrannou dohodu o bezpečnosti letectví, která má posílit bezpečnost a přispět k 
celosvětové konkurenceschopnosti evropského leteckého průmyslu tím, že omezí byrokracii a 
usnadní vývoz.

Dohoda byla podepsána dne 22. června 2020 s výhradou jejího uzavření. Rada nyní požádala 
Evropský parlament, aby udělil souhlas s uzavřením dohody.

Podle článků 105 a 114 jednacího řádu Parlamentu předloží doporučení ke schválení či 
zamítnutí navrženého aktu příslušný výbor (TRAN).  Pozměňovací návrhy lze na úrovni výboru 
předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení navržené zpravodajem. Parlament 
pak své rozhodnutí přijme jediným hlasováním, přičemž k textu dohody nelze předkládat 
pozměňovací návrhy. 

Obsah

Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem je součástí strategie Komise pro evropské letectví, 
která si klade za cíl podporovat evropské podniky a zajistit lepší podmínky pro cestující. 

Na základě této dohody dojde mezi EU a Japonskem ke vzájemnému uznání nálezů o shodě a 
osvědčení vydaných podle určených postupů příslušných úřadů druhé strany. Tímto vzájemným 
uznáváním se předejde zdvojování již provedených posouzení, což ušetří čas i náklady a 
současně zajistí srovnatelnou míru shody.

Dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví dále podpoří spolupráci, zaručí vysokou míru 
bezpečnosti civilního letectví a environmentální výkonnosti a podpoří volný tok výrobků a 
služeb civilní letecké techniky. Spolupráce může zahrnovat také osvědčování letové 
způsobilosti a ochrany životního prostředí, jakož i vydávání průkazů způsobilosti personálu a 
výcvik personálu a jiné oblasti související s bezpečností letectví, které podléhají Úmluvě 
o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva).

Posílí se tudíž nadnárodní rozměr odvětví civilního letectví a evropské podniky získají snazší 
přístup na japonský trh, čímž se zaručí vzájemnost a spolupráce nejvyššího významu. Také je 
třeba poznamenat, že pandemie COVID-19 má na letecký průmysl nebývale vážný dopad. Tato 
dohoda přispívá k oživení odvětví letecké dopravy.

Základem této dohody je vzájemná důvěra v regulační systémy letectví a systémy dodržování 
pravidel, dohoda však bere v potaz také transparentnost, spolupráci v oblasti bezpečnosti a 
ochranu údajů a důvěrných informací.

Touto dohodou se také zřizuje společný výbor složený ze zástupců obou stran, který bude 
zajišťovat řádné provádění ustanovení této dohody, bude se zabývat případnými rozdíly, 
zvažovat způsoby dalšího posílení spolupráce a vydávat doporučení ohledně změn.
Vzhledem k obsahu dohody zpravodaj doporučuje, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
uzavření této dohody schválil.
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