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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)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou 
republikou na strane druhej v mene Únie
(15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15093/2016),

– so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou 
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na 
strane druhej (05385/2015),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
207, článkom 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 
ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0107/2018),

– so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ... o návrhu rozhodnutia 1,

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

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj 
(A8-0000/2018),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Afganskej islamskej republiky.

1 Prijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.


