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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 

Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 

Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 

van het gemeenschappelijk standpunt 

Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 

of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 

Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 

artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 

van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 

Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 

Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 

van het gemeenschappelijk standpunt 

Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 

of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 

Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 

van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 

voorgestelde rechtsgrondslag.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van het aanvullend 

protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 

Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de 

Europese Unie 

(9617/2005 – COM(2005)0191 – C6-0194/2005 – 2005/0091(AVC)) 

(Instemmingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2005)0191)
1
, 

– gezien de tekst van de Raad (9617/2005), 

– gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede 

alinea juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin en artikel 310 van het EG-Verdrag 

(C6-0194/2005), 

– gelet op artikel 75, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0241/2005), 

1. stemt in met aanvullende protocol bij de Overeenkomst met Turkije; 

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

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

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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PROCEDURE 

 

Titel Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van het 

aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot 

stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap 

en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de Europese Unie 

Document- en procedurenummers 9617/2005 – COM(2005)0191 – C6-0194/2005 – 2005/0091(AVC) 

Rechtsgrondslag 
Ar. 300, lid 3, tweede alinea, art. 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin 

en art. 310 EG 

Reglementsartikel(en) Art. 75, art. 83, lid 7 en art. 43, lid 1 

Datum verzoek om instemming EP 14.6.2005 

Commissie ten principale 

 Datum bekendmaking 

AFET 

22.6.2005 

Medeadviserende commissie(s) 

 Datum bekendmaking 

INTA 

22.6.2005 

    

Geen advies 

 Datum besluit 

INTA 

12.7.2005 

    

Rapporteur(s) 

 Datum benoeming 

Elmar Brok 

21.6.2005 

 

Vereenvoudigde procedure 

 Datum besluit 

Artikel 43, lid 1 

21.6.2005 

Behandeling in de commissie 21.6.2005     

Datum goedkeuring 21.6.2005 

Datum indiening – A6 19.7.2005 A6-0241/2005 

 


