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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till 
stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras 
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av 
Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
(7999/2008 – KOM(2008)0139 – C6-0453/2008 – 2008/0057(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2008)0139),

– med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 
andra stycket jämfört med artikel 300.2 första stycket, andra meningen och artikel 310 
i EG-fördraget (C6-0453/2008),

– med beaktande av artiklarna 75, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0496/2008).

1. Europaparlamentet ger sitt samtycke till att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Albanien parlamentets 
ståndpunkt.
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ÄRENDETS GÅNG

Titel Förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av 
protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Republiken Albanien, å andra sidan, med anledning av Republiken 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
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