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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu na rozhodnutie Rady o podpise Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi 
Európskou úniou a vládou Faerských ostrovov, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú 
k siedmemu rámcovému programu Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností (2007 – 2013)
(11365/2010 – C7-0184/2010 – 2009/0160(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11365/2010),

– so zreteľom na návrh Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskou úniou a 
vládou Faerských ostrovov, ktorou sa Faerské ostrovy pridružujú k siedmemu rámcovému 
programu Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 
– 2013) (05475/2010),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 
a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C7-0184/2010),

– so zreteľom na článok 81, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2010),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Parlamentu Rade a Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Faerských ostrovov.


