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Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon 

(de uitbreiding van 2004) *** 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2016 over het ontwerp van 

besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane 

overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 

Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in 

verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de 

Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de 

Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek 

tot de Europese Unie (13349/2014 – C8-0095/2015 – 2007/0078(NLE)) 

 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13349/2014), 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij 

de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, 

anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek 

Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek 

Litouwen,Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië 

en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (11300/2007), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217, 

artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0095/2015), 

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

Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0194/2016), 

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

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



 

 

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Republiek Libanon. 

 

 


