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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k 
okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 
(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05660/2015),

– o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo 
in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 (2014-2020) (14014/2014),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet predložil v skladu s členom 186, 
drugim pododstavkom člena 218 (6)(a) in prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (C8–0057/2015),

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2), člena 108(7) in 
člena 50(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-
0180/2015),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Ferskih otokov.
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IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU
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