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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting 
van een protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om 
rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de 
Europese Unie
(15019/2008 – COM(2007)0612 - C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie (COM(2007)0612),

– gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid3, tweede 
alinea, juncto artikel 300, lid 2,eerste alinea, tweede zin, en artikel 310 van het 
EG-Verdrag (C6-0463/2008),

– gelet op artikel 75, artikel 83, lid 7, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0490/2008),

1. stemt in met het voorstel voor een besluit van de Raad;

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