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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)



PR\1212705RO.docx 3/7 PE657.272v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.........................................................................................................6



PE657.272v01-00 4/7 PR\1212705RO.docx

RO



PR\1212705RO.docx 5/7 PE657.272v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la decizia Consiliului privind încheierea Acordului în domeniul siguranței 
aviației civile dintre Uniunea Europeană și Japonia
(09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09292/2020),

– având în vedere proiectul de acord de parteneriat economic (APE) între Uniunea 
Europeană și Japonia (15260/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) 
punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (C9-0205/2020),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0000/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Japoniei.
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Procedura

La 7 martie 2016, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să deschidă negocierile cu Japonia 
în vederea încheierii unui acord bilateral privind siguranța aeriană pentru a spori siguranța 
aeriană și a contribui la competitivitatea globală a industriei aviatice europene prin reducerea 
birocrației și facilitarea exporturilor.

Acordul a fost semnat la 22 iunie 2020, sub rezerva încheierii sale. Consiliul a solicitat 
aprobarea Parlamentului European pentru încheierea acordului.

În conformitate cu articolul 105 și 114 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European, comisia competentă (TRAN) prezintă o recomandare privind aprobarea sau 
respingerea actului propus. Amendamentele la nivel de comisie sunt admisibile doar dacă 
vizează inversarea recomandării propuse de raportoare. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, 
fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. 

Conținut

Acordul dintre Uniunea Europeană și Japonia face parte din strategia Comisiei în domeniul 
aviației pentru Europa, care urmărește să sprijine întreprinderile europene și să asigure condiții 
mai bune pentru pasageri. 

Prin acord, UE și Japonia vor accepta constatările de conformitate și certificatele emise ca 
urmare a procedurilor specificate ale autorităților competente ale celeilalte părți. Această 
acceptare reciprocă va evita duplicarea evaluărilor deja efectuate și va conduce la economii de 
timp și costuri, asigurând în același timp niveluri comparabile de conformitate.

În plus, acordul bilateral în domeniul siguranței aviației va promova cooperarea, un nivel foarte 
ridicat de siguranță a aviației civile și de performanță de mediu, precum și libera circulație a 
produselor și serviciilor aeronautice civile. Domeniul de aplicare al cooperării poate include 
certificarea în materie de navigabilitate și de mediu, precum și acordarea de licențe și formarea 
personalului și alte domenii legate de siguranța aviației care fac obiectul Convenției privind 
aviația civilă internațională (Convenția de la Chicago).

Prin urmare, dimensiunea multinațională a industriei aviației civile va fi consolidată, iar 
întreprinderile europene vor avea mai ușor acces la piața japoneză, acordând cea mai mare 
importanță reciprocității și cooperării. Este de remarcat, de asemenea, faptul că pandemia 
Covid-19 afectează industria aeronautică cu o severitate neobișnuită. Acordul contribuie la 
redresarea sectorului aviației.

Bazându-se pe încredere reciprocă în ceea ce privește sistemul de reglementare și de 
conformitate în domeniul aviației al fiecărei părți, acordul ia în considerare, de asemenea, 
transparența, cooperarea în ceea ce privește aspectele legate de siguranță, protecția datelor și 
informațiile confidențiale.

Acordul instituie, de asemenea, un comitet mixt, compus din reprezentanți ai ambelor părți, 
pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a dispozițiilor, pentru a aborda eventualele 
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diferențe, pentru a analiza modalități de consolidare în continuare a cooperării și pentru a face 
recomandări de modificare.
Luând în considerare conținutul acordului, raportoarea recomandă Comisiei pentru transport și 
turism să dea un aviz favorabil privind încheierea prezentului acord.


