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I. Bakgrund 

 

Den 2 februari 2015 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF 

om bekämpande av terrorism (COM(2015)0625 – 2015/0281(COD)).  

 

Kommissionen grundade sitt förslag på artiklarna 83.1 och 82.2 c i EUF-fördraget. I sin 

motivering, särskilt i punkt 2 däri, som avser valet av rättslig grund och förenlighet med 

subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen, förklarade kommissionen att förslaget är avsett 
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att ersätta rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism1 och syftar till att 

införa uppdaterad EU-lagstiftning som fastställer minimiregler av terroristbrott, brott med 

anknytning till en terroristgrupp eller till terroristverksamhet samt påföljder och sanktioner 

inom detta område. Följaktligen utgjorde artikel 83.1 en korrekt rättslig grund för förslaget. 

 

Eftersom förslaget inbegriper bestämmelser om offrens rättigheter ansåg kommissionen 

inledningsvis att det även borde grundas på artikel 82.2 c, enligt vilken Europaparlamentet 

och rådet, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, får fastställa minimiregler för 

brottsoffers rättigheter i den utsträckning detta är nödvändigt för att underlätta det ömsesidiga 

erkännandet av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i 

straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension.  

 

Enligt din skrivelse samtyckte de tre institutionerna vid de interinstitutionella förhandlingarna 

till att stryka artikel 82.2 c i EUF-fördraget som rättslig grund för förslaget. Om det finns två 

syften med en rättsakt eller den har två beståndsdelar, av vilka endera kan identifieras som 

huvudsaklig eller avgörande, medan den andra endast är av underordnad betydelse, ska 

rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det huvudsakliga 

eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen. 

 

Institutionerna ansåg att den huvudsakliga beståndsdelen i detta ärende var fastställandet av 

minimiregler för definitioner och påföljder avseende terrorism och att införandet av 

brottsoffers rättigheter i direktivet enbart var en bisak. Följaktligen beslutade de att stryka 

artikel 82.2 c från de rättsliga grunderna för förslaget. 

 

Den 8 december 2016 röstade utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 

och inrikes frågor om den text som institutionerna kommit överens om vid de 

interinstitutionella förhandlingarna. Omröstningen i kammaren är planerad till 

den 15 februari 2017.  

  

II. Relevanta fördragsartiklar  

 

Artikel 82.2 c i EUF-fördraget har följande lydelse: 

 

Artikel 82 

(f.d. artikel 31 FEU) 

[...] 

 

2. Om det är nödvändigt för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och 

rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga 

frågor som har en gränsöverskridande dimension, får Europaparlamentet och rådet genom 

direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler. I dessa 

minimiregler ska skillnaderna mellan medlemsstaternas rättsliga traditioner och rättssystem 

beaktas. 

 

De ska omfatta 

[...]  

 

                                                 
1.  Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 

(EGT L 164, 22.6 .2002, s. 3).  
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c) brottsoffers rättigheter, 

[...] 

 

 

Artikel 83.1 i EUF-fördraget har följande lydelse: 

 

Artikel 83 

(f.d. artikel 31 FEU) 

 

1. Europaparlamentet och rådet får genom direktiv i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet fastställa minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och 

påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag 

till följd av brottens karaktär eller effekter eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på 

gemensamma grunder. 

 

Detta gäller följande områden av brottslighet: terrorism, människohandel och sexuellt 

utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig narkotikahandel, olaglig handel med vapen, 

penningtvätt, korruption, förfalskning av betalningsmedel, it-brottslighet och organiserad 

brottslighet. 

[...] 

 

III. Rättspraxis i fråga om rättslig grund 

 

Valet av rättslig grund är betydelsefullt, eftersom unionen konstitutionellt sett vilar på 

principen om tilldelning av befogenheter och dess institutioner endast får agera på ett sätt som 

överensstämmer med det mandat de tilldelas genom fördraget.1 Därför är valet av rättslig 

grund inte föremål för fri bedömning.  

 

Av domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första är 

valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga 

grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande.2 För det andra ska valet av 

rättslig grund för en unionsrättsakt grundas på objektiva omständigheter som kan bli föremål 

för domstolsprövning, framför allt rättsaktens syfte och innehåll.3 Det saknar betydelse om en 

institution önskar delta på ett mer intensivt sätt när en bestämd rättsakt antas, vilket arbete 

som har utförts av andra skäl men inom samma område som rättsakten tillhör samt i vilket 

sammanhang rättsakten har antagits.4 

                                                 
1  Yttrande 2/00 av den 6 december 2001, Cartagenaprotokollet, EU:C:2001:664, punkt 3; 

yttrande 1/08 av den 30 november 2009, Allmänna tjänstehandelsavtalet, 

EU:C:2009:739, punkt 110.  
2  Yttrande 2/00 av den 6 december 2001, Cartagenaprotokollet, EU:C:2001:664, punkt 5; 

yttrande 1/08 av den 30 november 2009, Allmänna tjänstehandelsavtalet, 

EU:C:2009:739, punkt 110. 
3  Se bl.a. dom av den 25 februari 1999 i de förenade målen C-164/97 och C-165/97, 

Europaparlamentet mot rådet, EU:C:1999:99, punkt 16; dom av den 30 januari 2001 i 

mål C-36/98, Spanien mot rådet, EU:C:2001:64, punkt 59; dom av den 

12 december 2002 i mål C-281/01, kommissionen mot rådet, EU:C:2002:761, 

punkterna 33–49; dom av den 29 april 2004 i mål C-338/01, kommissionen mot rådet, 

EU:C:2004:253, punkt 55. 
4  Se dom av den 4 april 2000 i mål C-269/97, kommissionen mot rådet, 



 

PE577.046v02-00 4/8 RR\1116698SV.docx 

SV 

 

En felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten.1 

 

I princip ska en rättsakt ha endast en rättslig grund. Endast ”i undantagsfall” kan en akt ha 

flera rättsliga grunder.2 En dubbel rättslig grund kan dock användas om det finns två 

samtidiga syften med en rättsakt eller om den har flera sammanlänkade beståndsdelar, utan att 

den ena är sekundär eller indirekt i förhållande till den andra.3 Om bedömningen av en 

rättsakt visar att den har två syften eller beståndsdelar, av vilka den ena kan identifieras som 

den huvudsakliga eller avgörande, medan den andra endast är av underordnad betydelse, 

måste rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till det 

huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller avgörande beståndsdelen.4 

Vidare får de förfaranden som fastställs i varje rättslig grund för antagandet av rättsakten inte 

vara oförenliga med varandra.5  

 

IV. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll  

 

Enligt artikel 1 i förslaget, såsom det ändrats av institutionerna vid deras informella 

förhandlingar, är syftet med förslaget fastställandet av ”minimiregler rörande definitionen av 

straffbara gärningar samt påföljder och sanktioner på området för terroristbrott, brott med 

anknytning till en terroristgrupp och brott med anknytning till terroristverksamhet, samt 

särskilda åtgärder för skydd av och stöd och hjälp till offer för terrorism.” (författarens 

kursivering)  

 

Sedan antagandet av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism har 

terroristhotet vuxit och utvecklats enormt, särskilt de senaste åren. Internationella och 

regionala organisationer har inte stått overksamma inför detta fenomen, utan har utfärdat nya 

standarder i form av resolutioner, konventioner och rekommendationer, i syfte att bekämpa 

terrorism på ett mer effektivt sätt. I syfte att genomföra de skyldigheter som dessa instrument 

ger upphov till ansåg kommissionen det vara nödvändigt att se över rådets 

rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. Föreliggande förslag syftar till att 

ersätta rådets rambeslut 2002/475/RIF med ett nytt direktiv som kommer att anpassa EU:s 

rättsliga ram avseende definitionen av lagöverträdelser med anknytning till terrorverksamhet 

till de mest aktuella internationella standarderna och skyldigheterna.  

 

Dessa internationella standarder och skyldigheter finns framför allt i FN:s säkerhetsråds 

resolution 2178(2014) om hot mot den internationella freden och säkerheten på grund av 

terroristhandlingar, som antogs den 24 september 20146; i tilläggsprotokollet av 

                                                                                                                                                         

EU:C:2000:183, punkt 44.  
1  Yttrande 2/00 av den 6 december 2001, Cartagenaprotokollet, EU:C:2001:664, punkt 5. 
2  Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkt 47 och där 

angiven rättspraxis.  
3  Mål C-411/06, ibid. Mål C-43/12, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2014:298, 

punkt 30 och där angiven rättspraxis.  
4  Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-411/06, 

kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkt 46 och där angiven 

rättspraxis; mål C-490/10, parlamentet mot rådet, EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, 

parlamentet mot rådet, EU:C:2008:605, punkt 34. 
5  Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), EU:C:1991:244, punkterna 17–25. 
6  http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
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den 22 oktober 20151 till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism2, och i det 

reviderade tolkningsmeddelandet för rekommendation 5 om brottet finansiering av terrorism i 

rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) från 2012 om 

finansiering av terrorism3. På så sätt klargörs att rekommendation nr 5 kräver att länderna ska 

kriminalisera finansiering av resor för personer som reser till en annan medlemsstat än den 

stat där de är bosatta eller medborgare för att utföra, planera, förbereda eller delta i 

terrorhandlingar eller för att tillhandahålla eller motta terroristutbildning. 

 

Merparten av den överenskomna texten berör i själva verket harmoniseringen av definitionen 

av straffbara gärningar samt påföljder för fysiska personer (artiklarna 2 till 16) och ansvar och 

påföljder för juridiska personer (artiklarna 17 och 18).  

 

Artikel 2 innehåller definitioner av betydelse för de efterföljande bestämmelserna. I artikel 3 i 

förslaget fastställs vilka brott som bör definieras som terroristbrott i medlemsstaterna. Artikel 

4 handlar om brott med anknytning till en terroristgrupp och ålägger medlemsstaterna att 

kriminalisera ledande av en terroristgrupp eller deltagande i en terroristgrupps verksamhet, 

med vetskap om att sådant deltagande kommer att bidra till terroristgruppens brottsliga 

verksamhet. I artikel 5 definieras brottet offentlig uppmaning till terroristbrott. I artikel 6 

kriminaliseras värvning av personer för att begå eller medverka till terroristbrott eller ansluta 

sig till en förening eller grupp i detta syfte. I artikel 7 i förslaget kriminaliseras 

tillhandahållandet av utbildning för terroristsyften. Artikel 8 gör det olagligt att motta 

utbildning för terroristsyften och i artikel 9 kriminaliseras resor till ett annat land för 

terroristsyften. Artikel 10 ålägger medlemsstaterna att kriminalisera handlingar som möjliggör 

resor för terroristsyften. Artikel 11 ålägger medlemsstaterna att kriminalisera 

tillhandahållande av medel som används för att begå terroristbrott och brott med anknytning 

till terroristgrupper eller till terroristverksamhet. Artikel 12 rör andra brott med anknytning till 

terroristverksamhet, såsom grov stöld, utpressning eller upprättande eller användning av 

förfalskade administrativa dokument för terroristsyften. Artiklarna 13 till 23 i förslaget 

innehåller allmänna bestämmelser med anknytning till de brott som anges i artiklarna 3 till 12 

i förslaget, inbegripet påföljder för fysiska personer (artikel 15), förmildrande omständigheter 

(artikel 16), ansvar och påföljder för juridiska personer (artiklarna 17 och 18), behörighet 

beträffande och åtal av de brott som avses i förslaget (artikel 19), utredningsverktyg och 

förverkande (artikel 20), åtgärder mot innehåll online som utgör offentlig uppmaning 

(artikel 21), ändringar av rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om 

informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott4 (artikel 22) och respekt för de 

grundläggande rättigheterna och friheterna (artikel 23). I artiklarna 27 till 31 i förslaget anges 

slutbestämmelser om ersättningen av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism 

(artikel 27), införlivande (artikel 28), kommissionens rapporteringsskyldigheter (artikel 29), 

ikraftträdande (artikel 30) och adressater (artikel 31).  

 

Bestämmelserna finns i fyra avdelningar av sex: Avdelning I – Syfte och definitioner, 

                                                 
1  Fördrag nr 217: Tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism 

– Riga, 22.10.2015 – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. 

EU undertecknade tilläggsprotokollet och konventionen den 22 oktober 2015.  
2  Fördrag nr 196: Europarådets konvention om förebyggande av terrorism – Warszawa, 16.5.2005 

– https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
3  FATF:s rekommendationer och åtföljande tolkningsmeddelande finns här: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmone

ylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
4  EUT L 253, 29.9.2005, s. 22. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
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Avdelning II – Terroristbrott och brott med anknytning till en terroristgrupp, Avdelning III – 

Brott med anknytning till terroristverksamhet, Avdelning IV – Allmänna bestämmelser om 

terroristbrott, brott med anknytning till en terroristgrupp och brott med anknytning till 

terroristverksamhet. Avdelning VI innehåller slutbestämmelser, som är gemensamma för alla 

direktiv.  

 

Utöver ovanstående fastställs i förslaget även åtgärder för skydd av och stöd och hjälp till 

offer för terrorism, som inryms i en enda avdelning V. Artiklarna 24 och 26 och deras 

motsvarande skäl berör denna fråga.  

 

Artikel 24 ålägger medlemsstaterna att se till att utredningar och lagföring av brott som 

omfattas av direktivet inte är beroende av en anmälan eller anklagelse som läggs fram av 

offret eller någon annan som utsatts för brottet, och att stödtjänster som riktas mot de 

särskilda behov som offer för terrorism har omedelbart görs tillgängliga i enlighet med 

mekanismer och protokoll inom ramen för deras nationella infrastrukturer för insatser i 

nödsituationer. Den föreskriver även tillgång till lämplig läkarvård och rättshjälp för offer för 

terrorism. Artikel 25 ålägger medlemsstaterna att vidta åtgärder för skydd av offer för 

terrorism och deras anhöriga. I artikel 26 anges rättigheter för offer för terrorism bosatta i en 

annan medlemsstat.  

 

Det bör observeras att det i dessa bestämmelser, och mer specifikt i artiklarna 24 och 25, görs 

flera och närmast systematiska hänvisningar till direktiv 2012/29/EU om fastställande av 

miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem1. Dessa 

hänvisningar finns nu i den överenskomna texten som ett resultat av de interinstitutionella 

förhandlingarna. 

 

V. Fastställande av lämplig rättslig grund  

 

Mot bakgrund av ovanstående analys av syftet med och innehållet i förslaget verkar det 

uppenbart att kampen mot terrorism genom harmonisering av strafflagstiftningen helt klart är 

en huvudsaklig beståndsdel i akten och att användandet av artikel 83.1 i EUF-fördraget som 

en rättslig grund därför är fullt motiverat.  

 

Det bör därmed bedömas huruvida syftet med och innehållet i bestämmelserna om skydd av, 

stöd till och rättigheter för offer för terrorism (artiklarna 24 till 26 i förslaget) är likvärdiga 

eller även huvudsakliga beståndsdelar av akten så att artikel 82.2 c i EUF-fördraget ska 

inkluderas som en rättslig grund för förslaget eller de tvärtom kan anses vara av endast 

underordnad betydelse, vilket skulle motivera att artikeln stryks som rättslig grund. 

 

I detta sammanhang bör det noteras att den jämförande analysen av artiklarna 24 till 26 i den 

överenskomna texten med direktiv 2012/29/EU visar att den överenskomna texten till stor del 

bygger på befintliga bestämmelser och mekanismer utan att några betydande ändringar av den 

befintliga rättsliga ramen införs. Den bidrar främst till att synliggöra de specifika behoven för 

offer för terrorism.  

 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om 

fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av 

dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2002, 

s. 57). 
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Endast tre artiklar av totalt 31 berör offers rättigheter och var och en av dessa bestämmelser – 

och deras motsvarande skäl – betonar att särskilda behov berörs, nämligen behoven för offer 

för straffbelagda gärningar som definieras i huvuddelarna av texten. Dessa behov berörs 

oavsett på grundval av den befintliga rättsliga ramen och med mekanismer som redan 

fastställts genom direktiv 2012/29/EU.  

 

Faktum är att direktiv 2012/29/EU framträder som den rättsakt som fastställer de allmänna 

rättsliga ramarna för skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. 

Direktiv 2012/29/EU är grundad på artikel 82.2 i EUF-fördraget. De bestämmelser som anges 

i artiklarna 24 till 26 i förslaget är avsedda att fullborda den rättsliga ramen. Enligt 

artikel 24.7 i den överenskomna texten ska direktivet ”tillämpas utöver och utan att det 

påverkar de åtgärder som föreskrivs i direktiv 2012/29/EU”. 

 

En utförlig analys av dessa bestämmelser och de motsvarande skälen bekräftar detta 

påstående. Förslaget rör inte den definition av ”offer” som fastställs i artikel 2 i 

direktiv 2012/29/EU. I artikel 24.1 upprepas den princip som redan återfinns i skäl 40 i 

direktiv 2012/29/EU (lagföring på eget initiativ av brott). Artikel 24.2 avser stödtjänster som 

redan är upprättade i enlighet med direktiv 2012/29/EU och klargör att specialiststöd får 

tillhandahållas av befintliga enheter. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 i artikel 24 bygger i 

stor utsträckning på kapitel 2 i direktiv 2012/29/EU om ”Information och stöd”. Vidare 

återspeglar punkt 4 artikel 26 i direktiv 2012/29/EU om ”Samarbete och samordning av 

insatser”. Artikel 24.5 rör medicinsk behandling av offer för terrorism och understryker att 

denna bör tillhandahållas ”i enlighet med respektive nationella hälso- och sjukvårdssystem”. 

Frågan om medicinskt stöd till offer togs upp redan i skäl 38 och artikel 4.1 a i 

direktiv 2012/29/EU. Artikel 24.6 avser rättshjälp som offer bör få tillgång till ”i enlighet med 

artikel 13 i direktiv 2012/29/EU”. Artikel 25 rör åtgärder för skydd av offer för terrorism som 

bör finnas tillgängliga ”i enlighet med direktiv 2012/29/EU”. Artikel 26 handlar om 

rättigheter för offer för terrorism bosatta i en annan medlemsstat. Artikel 17 i 

direktiv 2012/29/EU har också titeln ”Rättigheter för brottsoffer bosatta i en annan 

medlemsstat” och innehåller liknande bestämmelser. 

 

Rättsakten innehåller diverse andra bestämmelser, såsom utredningsverktyg och förverkande, 

informationsutbyte, åtgärder avseende onlinematerial samt stöd till och skydd av offer. Dessa 

bestämmelser verkar dock inte sträva mot ett autonomt sui generis-mål. De verkar snarare 

förstärka och stödja den huvudsakliga beståndsdelen i syfte att ge ett omfattande svar på den 

grova kränkning av värden som terrorism utgör. 

 

Även om det i princip vore möjligt att lägga till artikel 82.2 c i EUF-fördraget som en rättslig 

grund för det aktuella förslaget berör denna bestämmelse, i skenet av utvärderingen av syftet 

med och innehållet i förslaget såsom det ser ut nu, inte ett huvudsakligt eller likvärdigt syfte 

eller en sådan beståndsdel. Denna bedömning leder även till slutsatsen att bestämmelserna i 

den överenskomna texten avseende offers rättigheter inte bör anses sträva efter ett separat, 

autonomt mål. De bör heller inte anses vara av underordnad betydelse i förhållande till det 

huvudsakliga målet. Därför verkar inte de kriterier som definieras i domstolens rättspraxis för 

undantagsfallet att en rättsakt kan grundas på olika motsvarande rättsliga grunder 

nödvändigtvis vara uppfyllda. 

 

Det är därför tillrådligt att anse att bestämmelserna om offers rättigheter möjligen är en bisak i 

relation till den huvudsakliga beståndsdelen i rättsakten, som är att säkerställa en hög grad av 

säkerhet genom harmonisering av materiell straffrätt, och därför att inkluderandet av 
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artikel 82.2 c i EUF-fördraget som en rättslig grund för förslaget möjligen är onödigt och att 

det är motiverat att stryka den.  

 

 

VI. Slutsats och rekommendation 

 

Mot bakgrund av ovanstående analys dras slutsatsen att artikel 83.1 i EUF-fördraget kan anses 

vara den korrekta rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 

om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om 

bekämpande av terrorism, eftersom kampen mot terrorism genom harmonisering av 

straffrättslagstiftningen helt klart är den huvudsakliga beståndsdelen i akten. 

 

Vid utskottssammanträdet den 31 januari 2017 beslutade utskottet för rättsliga frågor, med 18 

röster för, 2 röster mot och 2 nedlagda röster1, att det vore möjligt att stryka artikel 82.2 c som 

en rättslig grund för förslaget eftersom denna bestämmelse, i ljuset av utvärderingen av syftet 

med och innehållet i förslaget såsom det ser ut nu, inte berör ett huvudsakligt eller likvärdigt 

syfte eller en sådan beståndsdel.  

 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                 
1  Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Jean-Marie Cavada 

(föredragande), Mady Delvaux (vice ordförande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese 

Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad 

Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří 

Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka. 


