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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o spolupráci na civilnom globálnom 

satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho 

členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej 

(05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)) 

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05977/2016), 

– so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom 

navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 

na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (11516/2006), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

172 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (C8–0116/2016), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 

7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-

0065/2016), 

1. udeľuje súhlas s uzavretím dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky. 
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VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE 

Zjednodušený postup – dátum 

rozhodnutia 

28.1.2016 
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