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PR_NLE-AP_Agreement

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av 
Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol
(12052/2014 – C8-0222/2014 – 2014/0021(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (12052/2014),

– med beaktande av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol,

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 18.2 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (C8-0222/2014),

– med beaktande av artikel 99.1 första och tredje stycket, artikel 99.2 och artikel 108.7 i 
arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0034/2014).

1. Europaparlamentet godkänner att konventionen ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
till Haagkonferensens för internationell privaträtt permanenta byrå.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol är en konvention som rör 
en fråga på området internationell privaträtt och som utarbetats av Haagkonferensen för 
internationell privaträtt.

Konventionen rör exklusiva avtal om val av domstol som ingås på privaträttens område. 
Dessa är avtal där två parter kommer överens om att eventuella tvister mellan dem i en viss 
fråga kommer att avgöras av domstolarna i den angivna staten.

I detta avseende liknar syftet med konventionen, på internationell nivå, syftet med artikel 25 i 
den omarbetade Bryssel I-förordningen på europeisk nivå. Konventionen inbegriper 
bestämmelser som fastställer konventionens räckvidd, definierar avtal om val av domstol och 
omfattar frågor om behörighet, erkännande och verkställighet samt reglerar olika 
procedurfrågor.

Föredraganden anser att Europeiska unionen bör delta i denna konvention – som 
undertecknades av unionen 2009. I nuläget är Mexiko den enda stat som ratificerat 
konventionen. Ratificeringsöverläggningar pågår dock för närvarande även i Förenta staterna, 
och vi bör uppmuntra Förenta staterna att gå vidare med ratificeringen.

En bred anslutning till denna konvention skulle säkerställa ökad klarhet om rättsläget när det 
gäller internationella exklusiva avtal om val av domstol och därmed främja handel mellan 
deltagande stater. Konventionen bör därför godkännas.

Föredraganden ansluter sig även till rådets utkast till beslut, som undantar konsumenters 
försäkringsavtal från konventionen, vilket därmed förhindrar att konsumenter oavsiktligt 
accepterar en klausul om val av domstol. Undantaget formaliseras i den förklaring som 
bifogats utkastet till beslut, där det även lämnas utrymme för omfattande avtal om 
kommersiella försäkringar och återförsäkringar. En förklaring om översyn möjliggör en 
förnyad bedömning av reservationen i framtiden. 
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 11.11.2014
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 
Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 
Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz 
Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)
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