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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody o spolupráci mezi 

Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe 

a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících 

služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví 

(11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11351/2017), 

– s ohledem na návrh Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro 

bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji 

družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA 

ve prospěch civilního letectví (13661/2016), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu 

s článkem 172 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy 

o fungování Evropské unie (C8-0018/2018), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0213/2018), 

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států a Agentuře pro bezpečnost letového provozu v Africe 

a na Madagaskaru (ASECNA). 
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POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU 

Název Uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro 

bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) 

na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb 

v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví 
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