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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

az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről 
szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról 
(05210/2021 – C9-0120/2021 – 2019/0044(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05210/2021),

– tekintettel az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos 
kérdéseiről szóló megállapodás tervezetére (15082/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének 
(2) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. 
alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, 
egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0120/2021),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0000/2021),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Korea kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az EU-Korea megállapodás: 

Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló 
megállapodás horizontális légiközlekedési megállapodás, amely a Koreai Köztársaság és az 
uniós tagállamok nevében az Európai Bizottság között jött létre az Európai Bíróság úgynevezett 
„nyitott égbolt” ügyekben hozott ítéletei nyomán. A megállapodás lehetővé teszi bármely uniós 
légitársaság számára, hogy a Koreai Köztársasággal jelenleg kétoldalú légiközlekedési 
megállapodással rendelkező huszonkét uniós tagállam bármelyikéből repüljön a Koreai 
Köztársaságba. Amellett, hogy az uniós légi fuvarozók számára új útvonalak nyílnak meg, a 
megállapodás mindkét fél számára előnyös, mivel jogbiztonságot teremt a kereskedelmi 
műveletek tekintetében, és biztosítja a megkülönböztetésmentes megközelítést a két érintett 
terület között repülő légitársaságok számára. 

Eljárás:

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik 
országokkal a meglévő kétoldalú  légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások 
egyes rendelkezéseinek uniós szintű megállapodással való felváltásáról.  A Koreával létrejött 
megállapodást 2020. június 25-én írták alá, és a megállapodás megkötéséhez a Tanácsnak az 
EUMSZ 218. cikke értelmében szüksége van az Európai Parlament egyetértésére.

A Parlament eljárási szabályzatának 105. cikke, valamint 114. cikkének (5), (7) és (8) 
bekezdése értelmében az illetékes bizottság (TRAN) a javasolt jogi aktus tekintetében 
jóváhagyásra vagy elutasításra irányuló ajánlást terjeszt elő. A Parlament egyetlen szavazás 
keretében határoz, és a megállapodáshoz nem nyújtható be módosítás. A bizottságban 
előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás 
visszavonására irányulnak.

Az előadó álláspontja:

A polgári légi közlekedés olyan, jelentős stratégiai ágazat az Európai Unióban, amely mobilitási 
megoldásokat és munkahelyeket biztosít az európai polgárok számára, valamint létfontosságú 
az európai idegenforgalmi ágazat szempontjából. Ez a megállapodás felváltja vagy kiegészíti a 
tagállamok és a Koreai Köztársaság között meglévő kétoldalú légiközlekedési 
megállapodásokat, és az a célja, hogy tovább javítsa az Európai Unió és Ázsia közötti 
összeköttetést, fokozza a versenyt és jogbiztonságot teremtsen a légitársaságok számára. A 
fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság adja 
egyetértését a megállapodás megkötéséhez.


