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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Algériai 

Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán 

megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós 

programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió 

és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló 

jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről 

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

 (Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16152/2014), 

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai 

Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán 

megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós 

programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai 

Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról 

szóló jegyzőkönyv tervezetére (16150/2014), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikkével és 

218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (7) 

bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-

0152/2015), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 

albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0000/2016), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok, illetve az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság 

kormányainak és parlamentjeinek. 


