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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.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de vaststelling van het 
Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de 
Europese Unie
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Goedkeuring – hernieuwde voorlegging)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de vaststelling van het Statuut van het 
Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de Europese Unie
(08612/2010),

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0326),

– gezien zijn standpunt van 20 oktober 20091,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665 en COM(2010)0147),

– gelet op artikel 194, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a), van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Raad het Parlement 
om goedkeuring heeft verzocht (C7-0109/2010),

– gelet op artikel 59, lid 3, artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan de vaststelling van het Statuut;

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

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0030.


