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7.3.2018 A8-0041/51 

Ändringsförslag  51 

 Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet understryker 

att man bara kommer att ge sitt samtycke 

till den kommande fleråriga budgetramen 

om rådet och kommissionen utfäster sig 

att ändra artikel 311 i EUF-fördraget vid 

nästa fördragsändring så att rådet och 

parlamentet får samma ansvar när det 

gäller att få fram medel. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Ändringsförslag  52 

 Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet uppmanar 

rådet och kommissionen att i samband 

med en framtida fördragsändring stödja 

parlamentets krav på ändring av artikel 

311 i EUF-fördraget, så att parlamentet 

får en viktigare roll i förfarandet för 

antagandet av egna medel. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Ändringsförslag  53 

 Gérard Deprez 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel 

2017/2053(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet påminner om att 

det genom Lissabonfördraget infördes nya 

bestämmelser om 

genomförandelagstiftningen om egna 

medel som gjorde det möjligt för rådet att 

anta en förordning med kvalificerad 

majoritet efter godkännande av 

parlamentet. Parlamentet beklagar 

emellertid att flera 

genomförandebestämmelser, särskilt de 

som har att göra med beräkningen av BNI-

medlen, fortfarande finns i beslutet om 

egna medel. Parlamentet vill därför se ett 

smidigare förfarande för antagandet av 

beslutet om egna medel, som bör antas 

inom ramen för det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, vilket innebär 

omröstning med kvalificerad majoritet i 
rådet och medbeslutande med 

parlamentet. Parlamentet påminner om 
att Europeiska rådet enligt artikel 48.7 i 

EU-fördraget får anta ett beslut som 

tillåter att rättsakter som inte omfattas av 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

ändå behandlas inom ramen för detta 

förfarande, vilket är mycket mer 

demokratiskt och öppet. Parlamentet 

uppmanar Europeiska rådet att inleda en 

sådan mekanism utan dröjsmål. 

7. Europaparlamentet påminner om att 

det genom Lissabonfördraget infördes nya 

bestämmelser om 

genomförandelagstiftningen om egna 

medel som gjorde det möjligt för rådet att 

anta en förordning med kvalificerad 

majoritet efter godkännande av 

parlamentet. Parlamentet beklagar 

emellertid att flera 

genomförandebestämmelser, särskilt de 

som har att göra med beräkningen av BNI-

medlen, fortfarande finns i beslutet om 

egna medel. Parlamentet vill därför se ett 

smidigare förfarande för antagandet av 

beslutet om egna medel. Parlamentet 

uppmanar rådet och kommissionen att i 

samband med en framtida 

fördragsändring stödja parlamentets krav 

på ändring av artikel 311 i EUF-

fördraget, så att parlamentet får en 

viktigare roll i förfarandet för antagandet 

av egna medel. 

Or. en 


