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Tegnforklaring

*Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den 
ene side og Republikken Turkmenistan på den anden side 
(KOM(1997)0693 – C4-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber 
og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side undertegnet 
den 25. maj 1998 (05606/1998),

– der henviser til forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse (KOM(1997)0693),

– der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 
54, stk. 2, artikel 57, stk. 2, sidste punktum, artikel 73 C, stk. 2, artikel 75, artikel 84, stk. 
2, artikel 113 og 235 sammenholdt med artikel 228, stk. 2, og stk. 3, andet afsnit (C4-
0371/1998),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af 
Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

 der henviser til EUF-traktatens artikel 50, stk. 1, artikel 60, andet afsnit, artikel 100, stk. 2, 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Turkmenistans regeringer og parlamenter.


