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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την 
ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09292/2020),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (15260/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 
v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C9-0205/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 
παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 
(A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Ιαπωνίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαδικασία

Στις 7 Μαρτίου 2016 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις 
με την Ιαπωνία στο πλαίσιο της σύναψης μιας διμερούς συμφωνίας για την ασφάλεια των 
αερομεταφορών (BASA), για να ενισχυθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών και να συμβάλει 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του κλάδου της ευρωπαϊκής αεροπορίας μέσω της 
μείωσης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των εξαγωγών.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 22 Ιουνίου 2020, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης σύναψής 
της. Το Συμβούλιο έχει πλέον ζητήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
σύναψη της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 και το άρθρο 114 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή (TRAN) υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην 
απόρριψη της προτεινόμενης πράξης.  Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές 
μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν να αναιρέσουν τη σύσταση όπως αυτή προτείνεται 
από τον εισηγητή. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία 
μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία. 

Περιεχόμενο

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής αερομεταφορών της Επιτροπής για την Ευρώπη, η οποία αποσκοπεί να 
υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να εγγυηθεί καλύτερες συνθήκες για τους 
επιβάτες. 

Με τη συμφωνία, η ΕΕ και η Ιαπωνία θα αποδέχονται εγκρίσεις συμβατότητας και 
πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαδικασιών των αρμόδιων 
υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους . Μέσω της εν λόγω αμοιβαίας αναγνώρισης θα 
αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις των αξιολογήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με 
αποτέλεσμα να εξοικονομούνται χρόνος και έξοδα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ένα 
συγκρίσιμο επίπεδο αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων.

Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας BASA θα προωθηθούν η συνεργασία, ένα πολύ υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της περιβαλλοντικής επίδοσης, καθώς και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των τεχνικών αεροπορικών προϊόντων και υπηρεσιών της πολιτικής αεροπορίας. 
Το πεδίο συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει την πιστοποίηση της πτητικής ικανότητας και 
της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και την 
εκπαίδευση του προσωπικού και άλλους τομείς σε σχέση με την ασφάλεια της αεροπορίας, που 
υπάγονται στη σύμβαση για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (σύμβαση του Σικάγο).

Ως εκ τούτου, η πολυεθνική διάσταση της πολιτικής αεροπορίας θα ενισχυθεί, και οι 
ευρωπαϊκές εταιρίες θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά, 
εξασφαλιζόμενης κατ’ αυτό τον τρόπο αμοιβαιότητας και συνεργασίας, που είναι εξαιρετικής 
σημασίας. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η πανδημία Covid19 πλήττει με ασυνήθιστη 
σφοδρότητα την αεροναυτική βιομηχανία . Η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην ανάκαμψη του 
τομέα των αερομεταφορών.
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Καθώς η συμφωνία στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τα 
συστήματα συμβατότητας της αεροπορίας μεταξύ των μερών, λαμβάνει επίσης υπόψη τη 
διαφάνεια, τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, την προστασία δεδομένων και τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Με τη συμφωνία συγκροτείται επίσης μια μικτή επιτροπή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους 
και των δύο μερών, για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, να αντιμετωπίσει 
μελλοντικές διαφορές, να διερευνήσει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας 
και να διατυπώσει συστάσεις για τροποποιήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της συμφωνίας, η εισηγήτρια συνιστά η Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού να εγκρίνει την συμφωνία.


