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ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus läbirääkimiste ning 
partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa ühenduste ja nende 
liikmesriikide ning Türkmenistani vahel 
(KOM(1997)0693– C4-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 25. mail 1998. aastal alla kirjutatud partnerlus- ja koostöölepingut Euroopa 
ühenduste ja nende liikmesriikide ning Türkmenistani Vabariigi vahel (05606/1998);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(1997)0693);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 54 lõikele 2, artikli 57 lõike 2 viimasele lausele, artikli 73c lõikele 
2, artiklile 75, artikli 84 lõikele 2, artiklile 113 ja artiklile 235 koostoimes artikli 228 
lõike 2 teise lausega ja artikli 228 lõike 3 teise lõiguga (C4-0371/1998);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 50 lõiget 1, artikli 60 teist lõiku, 
artikli 100 lõiget 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide ja Türkmenistani Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.


