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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou 
unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské 
dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 
na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
(COM(2018)0481 – C8 0000/2018– 2018/0256(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2018)0481),

– s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým 
královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající 
přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně 
a Marockým královstvím na straně druhé (00000/2018),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu 
s článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C8-0000/2018), 

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

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

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A8-
0000/2018),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Maroka.

                                               
1Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.
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