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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do 

Acordo de Cooperação entre a União Europeia e a Agência para a Segurança da 

Navegação Aérea em África e em Madagáscar (ASECNA) relativo ao desenvolvimento 

da radionavegação por satélite e à prestação de serviços conexos na zona de competência 

da ASECNA, em benefício da aviação civil 

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

(Aprovação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (11351/2017), 

– Tendo em conta o projeto de Acordo de Cooperação entre a União Europeia e a Agência 

para a Segurança da Navegação Aérea em África e em Madagáscar (ASECNA) relativo 

ao desenvolvimento da navegação por satélite e à prestação de serviços conexos na zona 

de competência da ASECNA, em benefício da aviação civil (13661/2016), 

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 

artigo 172.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-0018/2018), 

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.os 1 e 4, e o artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia (A8-0213/2018), 

1. Aprova a celebração do acordo; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como à Agência 

para a Segurança da Navegação Aérea em África e em Madagáscar (ASECNA). 
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO 

Título Celebração do Acordo de Cooperação entre a UE e a Agência para a 

Segurança da Navegação Aérea em África e em Madagáscar 

(ASECNA) relativo ao desenvolvimento da radionavegação por satélite 

e à prestação de serviços conexos na zona de competência da ASECNA, 

em benefício da aviação civil 

Referências 11351/2017 – C8-0018/2018 – COM(2017)0258 – 2017/0104(NLE) 

Data de consulta / pedido de aprovação 31.1.2018    

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

ITRE 

8.2.2018 
   

Comissões encarregadas de emitir 

parecer 

       Data de comunicação em sessão 

AFET 

8.2.2018 

TRAN 

8.2.2018 
  

Comissões que não emitiram parecer 

       Data da decisão 

AFET 

26.6.2017 

TRAN 

19.6.2017 
  

Relatores: 

       Data de designação 

Jerzy Buzek 

21.6.2017 
   

Processo simplificado – Data da decisão 21.6.2017 

Data de aprovação 19.6.2018    

Data de entrega 21.6.2018 

 
 


