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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi sporazumov o partnerstvu in 
sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani 
ter Turkmenistanom na drugi strani
(KOM(1997)0693 – C7-0371/1998 – 1998/0031(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in 
njenimi državami članicami ter Turkmenistanom, podpisanega 25. maja 1998 
(05606/1998),

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta in Komisije (KOM(1997)0693),

– ob upoštevanju zahteve za privolitev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 54(2), 
zadnjim stavkom člena 57(2) ter členi 73c(2), 75, 84(2), 113 in 235 v povezavi z drugim 
stavkom člena 228(2) in drugim pododstavkom člena 228(3) Pogodbe ES (C4-
0371/1998),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja (KOM(2009)0665),

 ob upoštevanju člena 50(1), drugega pododstavka člena 60 ter členov 100(2) in 
218(6)(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2010),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 
in parlamentom držav članic in Republike Turkmenistan.


