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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος 
της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας κοινού 
αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας  
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, 

ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της 

συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

κρατών μελών της, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

100 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5 και το άρθρο 218, 

παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, 

συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της («συμφωνία»), σύμφωνα με την 

απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών 

μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, που 

εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις.  

(2) Η συμφωνία μονογραφήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2011. 

(3) Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί και να εφαρμόζεται προσωρινά, με την 

επιφύλαξη της πιθανής σύναψής της . 

(4) Δεδομένου ότι η συμφωνία περιλαμβάνει θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

της Ένωσης και στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλισθεί 

στενή συνεργασία και ενότητα στις διεθνείς σχέσεις, η παρούσα απόφαση θα πρέπει 

να εκδοθεί από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη από κοινού. Εξάλλου, η παρούσα 

απόφαση σκοπεί επίσης να διασφαλίσει ενιαία εφαρμογή όσον αφορά τη μεικτή 

επιτροπή που συστήνεται με βάση το άρθρο 22 της συμφωνίας.  

(5) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της εν λόγω στενής συνεργασίας και ενότητας θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς οδηγίες για την επιτόπια εκπροσώπηση, μεταξύ 

άλλων με την αναγνώριση της αναγκαιότητας κοινής προσέγγισης. Στο πλαίσιο 

μεικτής συμφωνίας, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει πάντως να σέβονται πλήρως τις 

ενωσιακές διαδικασίες και ως προς τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης και της 

εκπροσώπησης της Ένωσης στη μεικτή επιτροπή. 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  



 

 
8181/12  IKS/hh,nm 3 
 DG CIC  EL 

Άρθρο 1 

Υπογραφή 

Η υπογραφή της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, εγκρίνεται 

εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψής της. 

Tο κείμενο της συμφωνίας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση*. 

Άρθρο 2  

Εξουσιοδότηση υπογραφής 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια 

να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης.  

Άρθρο 3 

Προσωρινή εφαρμογή 

Ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση 

και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες ή/και το εθνικό τους 

δίκαιο, αναλόγως, από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας1. 

                                                 
* Αντιπροσωπείες: βλ. έγγραφο 8185/12. 
1 Η ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. 
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Άρθρο 4  

Μεικτή επιτροπή 

1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στη μεικτή επιτροπή που συστήνεται 

με βάση το άρθρο 22 της συμφωνίας από εκπροσώπους της Επιτροπής και των 

κρατών μελών αντίστοιχα.. 

2. Η θέση που λαμβάνει η Ένωση και υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη της στη μεικτή 

επιτροπή όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Ένωσης για τα οποία δεν απαιτείται απόφαση που παράγει έννομο αποτέλεσμα 

καθορίζεται από την Επιτροπή και κοινοποιείται εκ των προτέρων στο Συμβούλιο 

και στα κράτη μέλη. 

3. Η θέση που λαμβάνει η Ένωση και τα κράτη μέλη της στη μεικτή επιτροπή όσον 

αφορά θέματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για τα 

οποία δεν απαιτείται απόφαση που παράγει έννομο αποτέλεσμα καθορίζεται από 

κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.  

4. Για τις αποφάσεις της μεικτής επιτροπής που παράγουν έννομο αποτέλεσμα επί 

θεμάτων που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, η θέση που 

λαμβάνει η Ένωση και υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη της αποφασίζεται από το 

Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, εκτός εάν στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της προβλέπεται η εφαρμογή διαφορετικών διαδικασιών 

ψηφοφορίας. 
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5. Για αποφάσεις της μεικτής επιτροπής που παράγουν έννομο αποτέλεσμα, 

διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η θέση που 

λαμβάνουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της αποφασίζεται από το Συμβούλιο με 

ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ή κρατών μελών, εκτός εάν 

ορίζουν διαφορετικά οι εφαρμοστέες διαδικασίες ψήφισης που προβλέπονται στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άρθρο 5 

Επίλυση διαφορών 

1. Η Επιτροπή αντιπροσωπεύει την Ένωση στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών βάσει 

του άρθρου 23 της συμφωνίας.  

2. Η απόφαση αναστολής της εφαρμογής των ευεργετημάτων σύμφωνα με το άρθρο 

23, παράγραφος 5, της συμφωνίας, λαμβάνεται από το Συμβούλιο, με ειδική 

πλειοψηφία, βάσει πρότασης της Επιτροπής.  

3. Κάθε άλλη ενδεδειγμένη δράση που αναλαμβάνεται βάσει του άρθρου 23 της 

συμφωνίας όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης 

αποφασίζεται από την Επιτροπή, η οποία συμβουλεύεται ειδική επιτροπή 

αντιπροσώπων των κρατών μελών, την οποία ορίζει το Συμβούλιο.  
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Άρθρο 6  

Ενημέρωση της Επιτροπής 

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή για κάθε απόφαση απόρριψης, 

ανάκλησης, αναστολής ή περιορισμού της άδειας αερομεταφορέα της Δημοκρατίας 

της Μολδαβίας την οποία προτίθενται να λάβουν βάσει του άρθρου 5 της 

συμφωνίας. 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά με τυχόν αιτήματα ή 

κοινοποιήσεις που υπέβαλαν ή έλαβαν βάσει του άρθρου 14 (ασφάλεια πτήσεων) της 

συμφωνίας. 

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά με τυχόν αιτήματα ή 

κοινοποιήσεις που υπέβαλαν ή έλαβαν βάσει του άρθρου 15 (ασφάλεια της 

πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες) της συμφωνίας. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. 

…, 

 Για το Συμβούλιο 

 Ο Πρόεδρος 

 


