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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp ES un 

Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par 

satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences 

zonā par labu civilajai aviācijai 

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11351/2017), 

– ņemot vērā projektu Sadarbības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas 

drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un 

saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai 

(13661/2016), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 172. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas 

a) apakšpunkta v) daļu (C8-0018/2018), 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8-

0213/2018), 

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem un Aeronavigācijas drošības aģentūrai Āfrikā un 

Madagaskarā (ASECNA). 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Priekšlikums par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp ES un 

Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) 

par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu 

ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai 

Atsauces 11351/2017 – C8-0018/2018 – COM(2017)0258 – 2017/0104(NLE) 

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma 

datums 

31.1.2018    

Atbildīgā komiteja 

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

ITRE 

8.2.2018 
   

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu 

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

AFET 

8.2.2018 

TRAN 

8.2.2018 
  

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu 

 Lēmuma datums 

AFET 

26.6.2017 

TRAN 

19.6.2017 
  

Referenti 

 Iecelšanas datums 

Jerzy Buzek 

21.6.2017 
   

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 21.6.2017 

Pieņemšanas datums 19.6.2018    

Iesniegšanas datums 21.6.2018 

 
 


