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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Republikken Kroatiens tiltrædelse 

af konventionen af 18. december 1997 om gensidig bistand og samarbejde mellem 

toldmyndighederne, der er udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den 

Europæiske Union 

(COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE)) 

(Høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0556), 

– der henviser til artikel 3, stk. 4 og 5, i tiltrædelsesakten for Republikken Kroatien, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0376/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 

(A8-0054/2016), 

1. godkender Kommissionens henstilling; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 

godkendt, i væsentlig grad; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 
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RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 
I KORRESPONDERENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 15.3.2016    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

31 

2 

1 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria 

Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-

Pelcz, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene 

Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, 

Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco 

Zullo 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz 

Rosati, Kerstin Westphal 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Petras Auštrevičius, Jane Collins, Morten Helveg Petersen 

 
 


