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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 sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės 
mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos 
prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.), sudarymo projekto
(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11365/2010),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos 
(2007–2013 m.), projektą (05475/2010),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą 
(C7-0184/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį bei 
46 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją 
(A7-0000/2010),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

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


