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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói 
Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 
4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság 
között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2018)0481 – C8 0000/2018– 2018/0256(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2018)0481),

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a 
Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 
4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság 
között levélváltás formájában létrejött megállapodástervezetre (00000/2018),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével és 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, 
egyetértésre irányuló kérelemre (C8 0000/2018),

– tekintettel a határozatra irányuló javaslatról szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására, valamint a Külügyi 
Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság 
véleményére (A8-0000/2018),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Marokkó kormányának és parlamentjének.

                                               
1E napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.
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