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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 direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera 

nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets 

beslut 2005/387/RIF 

(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10537/1/2017 – 

C8-0325/2017), 

– med beaktande av de motiverande yttranden från Förenade kungarikets underhus och 

Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om 

tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet 

till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

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

21 januari 20141, 

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

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0618), 

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

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 

utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen, 

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga 

fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0317/2017). 

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. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

                                                 
1 EUT C 177, 11.6.2014, s. 52. 
2 Antagna texter 17.4.2014, P7_TA(2014)0454. 
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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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KORT MOTIVERING 

 

Förslaget till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF härrör från 2013 och är 

en del av ett paket med två utkast till lagstiftningsakter som syftar till att förbättra det nu 

gällande systemet för att på EU-nivå angripa hotet från nya psykoaktiva substanser.  

 

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen under den förra valperioden 

(den 17 april 2014). 

 

Arbetet med paketet om nya psykoaktiva substanser var ytterst långdraget och tungrott, men 

tog ny fart när kommissionen ersatte sitt förslag till förordning med en ny text. 

  

Fyra år senare och efter intensiva interinstitutionella förhandlingar nådde de båda 

medlagstiftarna i maj i år till slut en övergripande politisk överenskommelse om paketet om 

nya psykoaktiva substanser som införlivade de viktigaste punkterna i parlamentets 

förhandlingsmandat. Överenskommelsen godkändes av Coreper den 31 maj 2017 och av 

LIBE-utskottet den 8 juni 2017. 

 

Rådets ståndpunkt, som antogs den 25 september 2017, återspeglar fullt ut den 

överenskommelse som nåddes vid de interinstitutionella förhandlingarna. Föredraganden 

rekommenderar därför att Europaparlamentet godkänner den utan ändringar, så att direktivet 

(tillsammans med förslaget till förordning om psykoaktiva substanser) kan antas snabbt och 

träda i kraft så snart som möjligt. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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