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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om utkastet till rådets beslut om samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån 

för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av 

satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom 

ASECNA:s behörighetsområde 

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

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (11351/2017), 

– med beaktande av utkastet till samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för 

flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av 

satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom 

ASECNA:s behörighetsområde (13661/2016), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 172 samt artikel 218.6 andra stycket a och v i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0018/2018), 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och 

energi (A8-0213/2018). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 

byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA). 



 

PE608.020v02-00 6/6 RR\1156893SV.docx 

SV 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Ingående av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för 

flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling 

av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil 

flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde 

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

Datum för remiss / begäran om 

godkännande 

31.1.2018    

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

ITRE 

8.2.2018 
   

Rådgivande utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

AFET 

8.2.2018 

TRAN 

8.2.2018 
  

Inget yttrande avges 

       Beslut 

AFET 

26.6.2017 

TRAN 

19.6.2017 
  

Föredragande 

       Utnämning 

Jerzy Buzek 

21.6.2017 
   

Förenklat förfarande - beslut 21.6.2017 

Antagande 19.6.2018    

Ingivande 21.6.2018 

 
 


