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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta’ approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim 

Imsaħħaħ ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, 

min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra 

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

(Approvazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12409/2016), 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-

Każakistan, min-naħa l-oħra (09452/15 + COR 1 + COR 2 + COR 3 + COR 4 + REV 1 

+ REV 1 COR 1 + REV 2), 

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-

Artikolu 37 u l-Artikolu 31(1) u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; u bi qbil mal-

Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikoli 207 u 209, l-Artikolu 218(6), it-tieni 

subparagrafu, il-punt (a), u l-Artikolu 218(8), it-tieni subparagrafu tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0469/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni 

tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0000/2017), 

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 

tar-Repubblika ta' Każakistan. 


