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PR_COD_2app 

 

 

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.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 

och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och 

(EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 

93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG 

(08795/2/2015 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (08795/2/2016 – 

C8-0364/2016), 

– med beaktande av det motiverade yttrande från det österrikiska förbundsrådet som lagts 

fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

10 december 20131, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet2, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0267), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen, 

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling (A8-0293/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 

ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

                                                 
1 EUT C 170, 5.6.2014, s. 104. 
2 Antagna texter, 15.4.2014, P8_TA(2014)0382. 
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4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Skyddsåtgärder mot växtskadegörare 

Referensnummer 08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD) 

Parlamentets första behandling – 

P-nummer 

15.4.2014                     T7-0382/2014 

Kommissionens förslag COM(2013)0267 - C7-0122/2013 

Mottagande av rådets ståndpunkt vid 

första behandlingen: tillkännagivande i 

kammaren 

15.9.2016 

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

AGRI 

15.9.2016 
   

Föredragande 

       Utnämning 

Anthea McIntyre 

1.9.2014 
   

Antagande 13.10.2016    
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