
 

 

P7_TA(2014)0372 

Gemeenschappelijke onderneming SESAR * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een 

verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende 

de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese 

nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR), voor wat de verlenging van de 

looptijd van de gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft (COM(2013)0503 – C7-

0254/2013 – 2013/0237(NLE)) 

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2013)0503), 

– gezien de artikelen 187 en 188 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0254/2013), 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 

Commissie vervoer en toerisme (A7-0062/2014), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd door het 

Parlement; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen 

aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan 

de Commissie. 



 

 

P7_TC1-NLE(2013)0237 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het 

oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van de Raad houdende wijziging van 

Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een Gemeenschappelijke 

Onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeers-

beveiligingssysteem (Sesar), voor wat de verlenging van de looptijd van de 

gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het 

Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 721/2014 van de 

Raad.) 


