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DOPORUČENÍ
k návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dodatkového protokolu k 
Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a 
jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem 
na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, 
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, 
Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
(13165/2004 – C6-0206/2005 – 2004/0814(AVC))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Elmar Brok

(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)
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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
                většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina poslanců Parlamentu pro zamítnutí nevo změnu společného 
postoje

*** Postup souhlasu 
                 většina poslanců Parlamentu s výjimkou případů zmíněných v 

článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného textu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dodatkového protokolu k Evropské 
dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 
na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení České 
republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské 
republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 
Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
(13165/2004-C6-0206/2005 – 2004/0814(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (13165/2004)1,

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 300 odst. 3, 
druhým pododstavcem, čl. 300 odst. 2, prvním pododstavcem, druhou větou a článkem 
310 Smlouvy o ES (C6-0206/2005),

– s ohledem na článek 75, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0009/2005),

1. souhlasí s uzavřením dodatkového protokolu k Evropské dohodě s Rumunskem;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a Rumunska.

1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.
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