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(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07597/1/2014), 

– gezien Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 

1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit 

voorwaardelijke toegang1, 

– gezien het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd 

op of bestaande uit voorwaardelijke toegang van 24 januari 20012, 

– gezien Besluit 2014/243/EU van de Raad van 14 april 2014 inzake de ondertekening, 

namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming 

van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang3, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 

lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0286/2014), 

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van 22 oktober 20134,  

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 

                                                 
1  PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54. 
2   PB L 336 van 20.12.2011, blz. 2.  
3  PB L 128 van 30.4.2014, blz. 61. 
4  Arrest van het Hof van Justitie van 22 oktober 2013, Commissie/Raad, C-137/12, 
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– gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A8-0071/2015), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en de Commissie, en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Raad van 

Europa. 

 


