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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti 

megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő 

megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 

(12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12409/2016), 

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság 

közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás tervezetére (09452/15 

+ COR 1 + COR 2+ COR 3 + COR 4 + REV 1 + REV 1 COR 1 + REV 2), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 37. cikkével és 31. 

cikkének (1) bekezdésével, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. 

és 209. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával 

és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével összhangban benyújtott, 

egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0469/2016), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének 

(7) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

véleményére (A8-0000/2017), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Kazah Köztársaság kormányainak és 

parlamentjeinek. 

 


