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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā 
noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un 
to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā 
Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
(14783/2013 – C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (14783/2013),

– ņemot vērā Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām 
un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu 
vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (14782/13),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 217. pantu, kā arī 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta 
i) punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C7-0075/2014),

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 81. panta 2. punktu, 
90. panta 7. punktu un 46. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0000/2014),

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Albānijas Republikas valdībai un parlamentam.


