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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu lepingu sõlmimise kohta, millega 
muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna 
riikide vahelist majanduspartnerluse vahelepingut, et võtta arvesse Samoa 
Iseseisvusriigi ühinemist ning muude Vaikse ookeani piirkonna saareriikide tulevasi 
ühinemisi

(COM(2020)0254/ – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2020)254),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a 
alapunktile v,

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni AKV-ELi suhete tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat1,

– võttes arvesse oma 29. novembri 2018. aasta seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb 
nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt 
poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga 
(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))2,

–  võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, 
millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 20003,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2020),

1. annab nõusoleku sõlmida leping, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja 
teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelist majanduspartnerluse vahelepingut;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

1 P8_TA(2016)0371.
2 P8_TA(2018)0469.
3 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.


