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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl derybų dėl Europos Bendrijų bei 
jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir dėl 
šio susitarimo sudarymo
(COM(1997)0693 – C7-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 25 d. pasirašytą Europos Bendrijų bei jų valstybių narių 
ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (05606/1998),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo (COM(1997)0693),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Europos bendrijos 
sutarties 54 straipsnio 2 dalį, 57 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 73c straipsnio 2 dalį, 
75 straipsnį, 84 straipsnio 2 dalį, 113 ir 235 straipsnius kartu su 228 straipsnio 2 dalies 
antru sakiniu ir 228 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (C4-0371/1998),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 50 straipsnio 1 dalį, 
60 straipsnio antrą pastraipą, 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros 
pastraipos a punktą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2010),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Turkmėnistano Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


