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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de 
modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, 
pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României 
la Uniunea Europeană
(COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0495),

– având în vedere articolul 80 alineatul (2) şi articolul 300 alineatele (2) şi (4) din Tratatul 
CE,

– având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul 
căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0330/2007),

– având în vedere articolul 51, articolul 83 alineatul (7) şi articolul 43 alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0458/2007),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului, Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Regatului Maroc.
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EXPUNERE DE MOTIVE
The Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and 
the Kingdom of Morocco was negotiated on the basis of a mandate given by the 
Council in December 2004. The agreement was signed on 12 December 2006.

The Republic of Bulgaria and Romania acceded to the European Union on 1 January 
2007. Pursuant to Article 6(2) of the Act concerning the Conditions of Accession, those 
two States undertook to accede to the Agreements and Conventions concluded or 
signed by the Member States and the Community acting jointly.

The simplified procedure applies to accession to those Agreements and Conventions. A 
Protocol should be concluded by the Council of the European Union, acting 
unanimously on behalf of the Member States, and the third countries concerned.

The accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the Euro-Mediterranean 
Aviation Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco 
signed in Brussels on 12 December 2006 should therefore be approved through the 
conclusion of a Protocol amending that Agreement.
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