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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al 
statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între 
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 
Albania, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la 
Uniunea Europeană 
(14783/2013 – C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14783/2013),

– având în vedere protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile 
Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă 
parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană 
(14782/13),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (i) și cu al doilea 
paragraf din articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(C7-0008/2014),

– având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul 
(2), articolul 90 alineatul (7) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură;

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2014),

1. își dă acordul în vederea încheierii protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii 
Albania.


