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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 ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer betreffende wetenschappelijke 
en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer geassocieerd worden met het 
zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie
(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11365/2010),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Faeröer 
betreffende wetenschappelijke en technologische samenwerking, waarbij de Faeröer 
geassocieerd worden met het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) van de Unie 
(05475/2010),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de 
artikelen 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C7-0184/2010),

– gelet op artikel 81, artikel 90, lid 8, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie
(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 de 
Faeröer.


