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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a 
rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou 
republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie
(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15093/2016),

– s ohledem na návrh Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou 
unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na 
straně druhé  (05385/2015),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207, 
209, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a článkem 218 odst. 8 druhým 
pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0107/2018), 

– s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne … o návrhu rozhodnutí 1,

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-
0000/2018),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států a Islámské republiky Afghánistán.

1Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.


