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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi 
vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere 
piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja 
nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 
4) sõlmimise kohta
(COM(2018)0481 – C8 0000/2018– 2018/0256(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2018)0481),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis 
lepingu eelnõu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega 
luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning 
teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4 (00000/2018),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-
0000/2018),

– võttes arvesse oma ... muud kui seadusandlikku resolutsiooni1 ettepaneku kohta võtta 
vastu otsus,

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning väliskomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ja kalanduskomisjoni arvamusi 
(A8-0000/2018),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko valitsusele ja 
parlamendile.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


	1162601ET.docx

