
PR\831379NL.doc PE448.922v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie buitenlandse zaken

1998/0031(NLE)

24.9.2010

***
ONTWERPAANBEVELING
over het voorstel voor een besluit van de Raad en van de Commissie 
betreffende de sluiting van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en 
Turkmenistan, anderzijds
(COM(1997)0693 – C4-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Norica Nicolai



PE448.922v01-00 2/5 PR\831379NL.doc

NL

PR_NLE-AP_art90

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en van de Commissie betreffende de 
sluiting van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds
(COM(1997)0693 – C7-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, ondertekend op
25 mei 1998 (05606/1998),

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en van de Commissie(COM(1997)0693),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 54, 
lid 2, artikel 57, lid 2, laatste zin, artikel 73 quater, lid 2, artikel 75, artikel 84, lid 2, artikel 
113 en artikel 235 in samenhang met artikel 228, lid 2, tweede zin, en artikel 228, lid 3, 
tweede alinea, van het EG-Verdrag (C4-0371/1998),

– gezien de mededeling van de Commissie "Gevolgen van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” 
(COM(2009)0665),

– gelet op artikel 50, lid 1, artikel 60, tweede alinea, artikel 100, lid 2 en artikel 218, lid 6, 
tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

– gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van 
de Republiek Turkmenistan.


