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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 november 2017 over het 

ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake 

wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de 

Arabische Republiek Egypte, waarin de voorwaarden voor de deelname van de 

Arabische Republiek Egypte aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het 

Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld (11965/2017 – C8-

0345/2017 – 2017/0196(NLE)) 

 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11965/2017), 

– gezien de ontwerpovereenkomst inzake wetenschappelijke en technologische 

samenwerking tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte, waarin de 

voorwaarden voor de deelname van de Arabische Republiek Egypte aan het 

partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-

initiatief) worden vastgesteld (11926/2017), 

– gezien Besluit (EU) 2017/1324 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 

betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk 

opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het 

Prima-initiatief)1, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 

en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0345/2017), 

– gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, 

                                                 
1  PB L 185 van 18.7.2017, blz. 1. 



 

 

– gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie 

(A8-0353/2017), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst; 

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

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 

Arabische Republiek Egypte. 

 

 

 


