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Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces 

condiționat și a serviciilor de acces condiționat *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 mai 2015 referitoare la proiectul 

de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției 

europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a 

serviciilor de acces condiționat (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07597/1/2014), 

– având în vedere Directiva 98/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 

noiembrie 1998 privind protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a 

serviciilor de acces condiționat1 

– având în vedere Convenția europeană privind protecția juridică a serviciilor bazate pe 

acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat din 24 ianuarie 20012, 

– având în vedere Decizia 2014/243/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind 

semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică 

a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat3, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 

articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 

litera (a) subpunctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-

0286/2014), 

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 22 octombrie 20134,  

– având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 
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alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0071/2015), 

1. aprobă încheierea convenției; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Consiliului Europei. 

 

 


