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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

A Tanács határozattervezete az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés 
biztonságáról szóló megállapodás megkötéséről
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09292/2020),

– having regard to the draft Agreement on civil aviation safety between the European 
Union and Japan (15260/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100 cikke (2) 
bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 
alpontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre 
irányuló kérelemre (C9-0205/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikke (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság A9-0000/2020) ajánlására,

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Japán kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Eljárás

2016. március 7-én a Tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy nyissa meg a 
tárgyalásokat Japánnal egy kétoldalú légiközlekedés-biztonsági megállapodás (BASA) 
megkötése érdekében, a légi biztonság erősítése és az európai repülési ágazat globális 
versenyképességéhez való – a bürokratikus akadályok csökkentése és a kivitel megkönnyítése 
révén történő – hozzájárulás céljából;

A megállapodás aláírására – annak később történő megkötésére is figyelemmel – 2020. június 
22-én került sor. A Tanács most kérte az Európai Parlament egyetértését a megállapodás 
megkötéséhez.

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikke értelmében az illetékes 
bizottság (TRAN) a javasolt jogi aktus tekintetében jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló 
ajánlást terjeszt elő.  A bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az 
előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak. A Parlament egyetlen szavazás 
keretében határoz, és a megállapodáshoz módosítást nem lehet benyújtani. 

Tartalom

Az Európai Unió és Japán közötti megállapodás része a Bizottság európai légi közlekedési 
stratégiájának, amelynek célja az európai vállalkozások támogatása, az utasok számára pedig 
jobb feltételek biztosítása. 

A megállapodás értelmében az EU és Japán elfogadják a másik fél illetékes hatóságai által a 
meghatározott eljárások eredményeként tett megfelelőségi ténymegállapításokat és 
igazolásokat. Ez a kölcsönös elfogadás kiküszöböli a már elvégzett értékelések megkettőzését, 
időt és költséget takarít meg, biztosítva az összevethető megfelelőségi szinteket.

Ezenkívül a légiközlekedés-biztonsági megállapodás előmozdítja az együttműködést, a polgári 
légi közlekedés igen magas szintű biztonságát és környezeti teljesítményét, valamint a polgári 
repüléstechnikai termékek és szolgáltatások szabad áramlását. Az együttműködés kiterjedhet a 
légialkalmassági és környezeti igazolásokra, továbbá a személyzet szakszolgálati engedélyeire 
és képzésére, továbbá a légi biztonsággal összefüggő – a nemzetközi polgári repülésről szóló 
egyezmény (Chicagói Egyezmény) hatálya alá tartozó – más területekre is.

Ezáltal erősödni fog a polgári repülési ágazat multinacionális dimenziója, és az európai 
vállalatok könnyebben hozzáférhetnek a japán piachoz, a rendkívül fontos kölcsönösség és 
együttműködés biztosításával. Ugyancsak kiemelendő, hogy a Covid19-világjárvány rendkívül 
súlyosan érinti a repülési ágazatot. A megállapodás hozzájárul a repülési ágazat 
helyreállításához.

Az egymás légi közlekedési szabályozási és megfelelőségi rendszerébe vetett kölcsönös 
bizalomra alapozó megállapodás az átláthatóságról is gondoskodik.

A megállapodás mindkét fél képviselőinek részvételével közös bizottságot is létrehoz a 
rendelkezések megfelelő végrehajtásának biztosítása, az esetleges nehézségek elhárítása, az 
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együttműködés további lehetőségeinek feltárása és módosításokra tett ajánlások kialakítása 
érdekében.
A megállapodás tartalma alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság adja egyetértését a megállapodás megkötéséhez.


