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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou 

a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) 

týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti 

pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva v mene Únie 

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

(Súhlas) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11351/2017), 

– so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou 

pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa 

rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti 

agentúry ASECNA v prospech civilného letectva (13661/2016), 

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

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

Európskej únie (C8-0018/2018), 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

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

0213/2018), 

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody; 

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

a parlamentom členských štátov a Agentúre pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike 

a na Madagaskare (ASECNA). 
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POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR 

Názov Uzavretie Dohody o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť 

leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa 

rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti 

pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva 

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

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie 

súhlasu 

31.1.2018    

Gestorský výbor 

       dátum oznámenia na schôdzi 

ITRE 

8.2.2018 
   

Výbory požiadané o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

AFET 

8.2.2018 

TRAN 

8.2.2018 
  

Bez predloženia stanoviska 

       dátum rozhodnutia 

AFET 

26.6.2017 

TRAN 

19.6.2017 
  

Spravodajca 

       dátum vymenovania 

Jerzy Buzek 

21.6.2017 
   

Zjednodušený postup – dátum 

rozhodnutia 

21.6.2017 

Dátum prijatia 19.6.2018    

Dátum predloženia 21.6.2018 

 
 


