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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Türkmenisztán közötti 
partnerségi és együttműködési megállapodás megtárgyalásáról és megkötéséről szóló 
tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
(COM(1997)0693 – C7-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint 
Türkmenisztán közötti, 1998. május 25-én aláírt partnerségi és együttműködési 
megállapodásra (05606/1998),

– tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatra (COM(1997)0693),

– tekintettel a Tanács által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 54. cikke (2) 
bekezdésével, 57. cikke (2) bekezdésének utolsó mondatával, 73c. cikke (2) 
bekezdésével, 75. cikkével, 84. cikke (2) bekezdésével, 113. és 235. cikkével, valamint 
228. cikke (2) bekezdésének második mondatával és 228. cikke (3) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban előterjesztett egyetértésre irányuló kérelemre (C4-
0371/1998),

– tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikke (1) bekezdésére, 60. 
cikke második albekezdésére, 100. cikke (2) bekezdésére, valamint a 218. cikke (6) 
bekezdése második albekezdésének a) pontjára,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2010),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és Türkmenisztán kormányának és parlamentjének.


