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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega 

luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt 

poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse 

Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut 

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete 

kohta) sõlmimise kohta 

(16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE)) 

(Nõusolek) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16152/2014), 

– võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon 

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria 

Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) lisatud protokolli (milles käsitletakse Euroopa 

Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut Alžeeria 

Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) 

eelnõu (16150/2014), 

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklile 212 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning lõikele 7 

(C8-0152/2015), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning 

artikli 108 lõiget 7, 

– võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0000/2016), 

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ning liikmesriikide ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsustele 

ja parlamentidele. 


