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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen 
liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan 
unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi
(7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(2008)0139),

– ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen lauseen sekä 310 
artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0453/2008),

ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A6-0496/2008),

1. antaa puoltavan lausunnon sopimuksen tekemisestä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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ASIAN KÄSITTELY

Otsikko EY:n ja Albanian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä 
pöytäkirja Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen 
huomioon ottamiseksi
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