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Autorizarea Austriei să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la 

Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să 

ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind 

notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie 

civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene (13777/2015 – C8-0401/2015 – 

2013/0177(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13777/2015), 

– având în vedere Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și 

comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială (13777/15/ADD1), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

81 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0401/2015), 

– având în vedere avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 20141, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 

alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0018/2016), 

1. îşi dă acordul cu privire la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii 

Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 

noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și 

extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene 

                                                 
1  Avizul Curţii de Justiţie din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Biroului permanent 

al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat. 

 


