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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl  Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl civilinės 
aviacijos saugos sudarymo projekto
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09292/2020),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos 
projektą (15260/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos 
a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0205/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A9-0000/2020);

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
bei Japonijos parlamentams ir vyriausybėms.



PE657.272v01-00 6/7 PR\1212705LT.docx

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Procedūra

2016 m. kovo 7 d. Taryba įgaliojo Europos Komisiją pradėti derybas su Japonija siekiant 
sudaryti dvišalį skrydžių saugos susitarimą (angl. BASA)), kuriuo siekiama didinti skrydžių 
saugą ir prisidėti prie pasaulinio Europos aviacijos pramonės konkurencingumo mažinant 
biurokratiją ir sudarant palankesnes sąlygas eksportui.

Susitarimas buvo pasirašytas 2020 m. birželio 22 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas. Dabar 
Taryba paprašė Europos Parlamento pritarti susitarimo sudarymui.

Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 105 straipsniu, atsakingas TRAN 
komitetas pateikia rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti.  
Pakeitimai komiteto lygmeniu yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų 
pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją. Tada Parlamentas priima sprendimą vieną kartą 
balsuodamas be galimybės susitarimui teikti pakeitimus. 

Turinys

Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimas yra Komisijos Europos aviacijos strategijos, kuria 
siekiama remti Europos įmones ir užtikrinti geresnes sąlygas keleiviams, dalis. 

Susitarimu ES ir Japonija pripažins atitikties išvadas ir sertifikatus, išduotus kitos Šalies 
kompetentingų institucijų nustatytų procedūrų rezultate. Toks abipusis pripažinimas padės 
išvengti jau atliktų vertinimų dubliavimo, sutaupyti laiko ir išlaidų, kartu užtikrinant 
palyginamą reikalavimų laikymosi lygį.

Be to, BASA skatins bendradarbiavimą, labai aukštą civilinės aviacijos saugos ir 
aplinkosauginio veiksmingumo lygį ir laisvą civilinės aviacijos produktų ir paslaugų judėjimą. 
Bendradarbiavimo sritis gali apimti tinkamumo skraidyti ir aplinkos sertifikavimą, taip pat 
darbuotojų licencijavimą ir mokymą bei kitas su aviacijos sauga susijusias sritis, kurioms 
taikoma Tarptautinė civilinės aviacijos konvencija (Čikagos konvencija).

Todėl bus sustiprintas civilinės aviacijos pramonės tarptautinis aspektas, o Europos bendrovės 
galės lengviau patekti į Japonijos rinką, nes bus užtikrintas itin svarbus abipusiškumas ir 
bendradarbiavimas. Taip pat pažymėtina, kad Covid-19 pandemija aviacijos pramonei daro 
neįprasto sunkumo poveikį. Šiuo Susitarimu prisidedama prie aviacijos sektoriaus atsigavimo.

Kadangi Susitarime remiamasi abipusiu pasitikėjimu viena kitos aviacijos reguliavimo ir 
atitikties sistema, jame taip pat atsižvelgiama į skaidrumą, bendradarbiavimą saugos 
klausimais, duomenų apsaugą ir konfidencialią informaciją.

Susitarimu taip pat įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro abiejų šalių atstovai, siekiant 
užtikrinti tinkamą nuostatų įgyvendinimą, spręsti galimų skirtumų klausimą, svarstyti būdus, 
kaip toliau stiprinti bendradarbiavimą, ir teikti rekomendacijas dėl pakeitimų.
Remdamasis Susitarimo turiniu, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pritarti šio 
susitarimo sudarymui.
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