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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o projednání a uzavření Dohody o partnerství 
a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 
a Turkmenistánem
(KOM(1997)0693 – C4-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími 
a jejich členskými státy a Turkmenistánem, která byla podepsána dne 25. května 1998 
(05606/1998),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(1997)0693),

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 54 odst. 2, 
s poslední větou čl. 57 odst. 2, čl. 73c odst. 2, článkem 75, čl. 84 odst. 2 a články 113 
a 235 ve spojení s druhou větou čl. 228 odst. 2 a druhým pododstavcem čl. 228 odst. 3 
Smlouvy o Evropském společenství (C4-0371/1998),

– s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

 s ohledem na čl. 50 odst. 1 a čl. 60 druhý pododstavec, čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 
druhý pododstavec písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2010),

1. souhlasí s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Turkmenské republiky.


