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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par sarunām par Partnerības un 
sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Turkmenistānu un 
tā noslēgšanu
(COM(1997)0693– C4-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1998. gada 25. maijā parakstīto Partnerības un sadarbības nolīgumu starp 
Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Turkmenistānu (05606/1998),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (COM(1997)0693),

– ņemot vērā lūgumu sniegt piekrišanu, kas iesniegts saskaņā ar EK līguma 54. panta 2. 
punktu, 57. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 73.c panta 2. punktu, 75. pantu, 84. panta 2. 
punktu, 113. un 235. pantu saistībā ar 228. panta 2. punkta otro teikumu un 228. panta 3. 
punkta otro daļu (C4-0371/1998),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei "Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām" 
(COM(2009)0665),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 50. panta 1. punktu, 60. panta otro 
daļu, 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu,

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0000/2010),

1. piekrīt nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu
un Turkmenistānas Republikas valdībām un parlamentiem.


