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7.3.2018 A8-0041/51 

Ændringsforslag  51 

 

for ALDE-Gruppen 

Gérard Deprez 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. understreger, at Parlamentet kun 

vil godkende den kommende FFR, hvis 

Rådet og Kommissionen forpligter sig til 

at ændre artikel 311 i TEUF i forbindelse 

med den næste traktatændring for at sikre 

lighed mellem Rådet og Parlamentet i 

deres ansvar for indtægtsskabelse; 

Or. en 
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for ALDE-Gruppen 

Gérard Deprez 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5b. opfordrer Rådet og Kommissionen 

til i forbindelse med en fremtidig revision 

af traktaten at støtte Parlamentets krav 

om ændring af artikel 311 i TEUF for at 

styrke Parlamentets rolle i proceduren for 

vedtagelse af egne indtægter; 

Or. en 
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for ALDE-Gruppen 

Gérard Deprez 

 

Betænkning A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 

2017/2053(INI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. minder om, at Lissabontraktaten 

indførte nye bestemmelser om 

gennemførelsen af lovgivningen om egne 

indtægter, som giver mulighed for, at 

Rådet vedtager en forordning med 

kvalificeret flertal efter at have opnået 

Europa-Parlamentets godkendelse; 

beklager dog, at en række 

gennemførelsesbestemmelser, navnlig 

bestemmelserne vedrørende beregningen af 

BNI-indtægterne, stadig findes i afgørelsen 

om egne indtægter; opfordrer derfor til en 

mere smidig procedure for vedtagelse af 

afgørelsen om egne indtægter, der bør 

vedtages i henhold til den almindelige 

lovgivningsprocedure, hvilket indebærer 

kvalificeret flertal i Rådet og fælles 

beslutningstagning med Parlamentet; 

minder om, at Det Europæiske Råd i 

henhold til artikel 48, stk. 7, i TEU kan 

vedtage en afgørelse, der gør det muligt at 

behandle retsakter, der ikke falder ind 

under den almindelige 

lovgivningsprocedure, i henhold til denne 

procedure, hvilket stadig er langt mere 

åbent og demokratisk; opfordrer Det 

Europæiske Råd til at iværksætte en sådan 

mekanisme snarest muligt; 

7. minder om, at Lissabontraktaten 

indførte nye bestemmelser om 

gennemførelsen af lovgivningen om egne 

indtægter, som giver mulighed for, at 

Rådet vedtager en forordning med 

kvalificeret flertal efter at have opnået 

Europa-Parlamentets godkendelse; 

beklager dog, at en række 

gennemførelsesbestemmelser, navnlig 

bestemmelserne vedrørende beregningen af 

BNI-indtægterne, stadig findes i afgørelsen 

om egne indtægter; opfordrer derfor til en 

mere smidig procedure for vedtagelse af 

afgørelsen om egne indtægter; opfordrer 

Rådet og Kommissionen til i forbindelse 

med en fremtidig revision af traktaten at 

støtte Parlamentets krav om ændring af 

artikel 311 i TEUF for at styrke 

Parlamentets rolle i proceduren for 

vedtagelse af egne indtægter; 

Or. en 
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