
  

 EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014—2019 

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2014)0050 

Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република 

Молдова *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. 

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на 

Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 

страна, и Република Молдова, от друга страна (09828/2014 – C8-0130/2014 – 

2014/0083(NLE)) 

(Одобрение) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта на решение на Съвета (09828/2014), 

— като взе предвид проекта на Споразумение за асоцииране между Европейския 

съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от 

една страна, и Република Молдова, от друга страна (17903/2013), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно 

член 217, както и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), член 218, 

параграф 7 и член 218, параграф 8, алинея втора от Договора за функционирането 

на ЕС (C8–0130/2014), 

— като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г., съдържаща 

препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската 

служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Република Молдова1, 

 — като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 ноември 2014 г.2 

относно проекта на решение, 

                                                 
1  ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 108. 
2  Приети текстове, P8_TA(2014)0049. 



— като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, 

както и член 108, параграф 7 от своя правилник, 

— като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи и становището на 

Комисията по международна търговия (A8–0020/2014), 

1. Дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

2. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Република Молдова. 


