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11.4.2018 A8-0127/1 

Ändringsförslag  1 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl N 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. Den tidsfrist på åtta veckor som 

fastställs i artikel 4 i protokoll nr 1 har 

visat sig vara otillräcklig för att 

efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen 

ska kunna övervakas i rätt tid. 

N. Många nationella parlament 

utnyttjar inte fullt ut den tidsfrist på åtta 

veckor som fastställs i artikel 4 i protokoll 

nr 1 för att övervaka efterlevnaden av 

subsidiaritetsprincipen. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Ändringsförslag  2 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Systemet för tidig varning kan 

kompletteras av det system som för 

närvarande gör det möjligt för de 

nationella parlamenten att lägga fram 

konstruktiva förslag som övervägs av 

kommissionen, med vederbörlig hänsyn 

till dess initiativrätt. 

utgår 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Ändringsförslag  3 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl P 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

P. Flera nationella parlament har 

uttryckt intresse för ett instrument för att 

förbättra den politiska dialogen, vilket 

skulle ge dem möjlighet att lägga fram 

konstruktiva förslag för kommissionens 

övervägande, med vederbörlig hänsyn till 

kommissionens initiativrätt och efter att 

först ha säkrat Europaparlamentets stöd 

för förslaget. 

P. Flera nationella parlament har 

uttryckt intresse för ett instrument för att 

förbättra den politiska dialogen, vilket 

skulle ge dem möjlighet att lägga fram 

konstruktiva förslag för kommissionens 

övervägande, med vederbörlig hänsyn till 

kommissionens initiativrätt. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Ändringsförslag  4 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker att 

systemet för tidig varning sällan har 

utnyttjats sedan Lissabonfördraget trädde i 

kraft, och anser att det skulle kunna 

förändras inom nuvarande 

konstitutionella ramverk. 

13. Europaparlamentet understryker att 

systemet för tidig varning sällan har 

utnyttjats sedan Lissabonfördraget trädde i 

kraft. 

Or. en 



 

AM\1150597SV.docx  PE618.414v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2018 A8-0127/5 

Ändringsförslag  5 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet är medvetet om 

att nationella parlament begärt en 

förlängning av den period på åtta veckor 

som de har på sig för att lämna ett 

motiverat yttrande i enlighet med artikel 3 i 

protokoll nr 1. Parlamentet understryker 

dock att en sådan förlängning inte medges i 

nuvarande fördragsramar. Parlamentet 

anser därför att kommissionen bör införa 

en teknisk anmälningsperiod inom 

systemet för tidig varning, för att ge 

ytterligare tid mellan det datum då ett 

förslag till lagstiftningsakt tekniskt tas 

emot av de nationella parlamenten och 

det datum då tidsfristen på åtta veckor 

börjar löpa. Parlamentet påminner i detta 

sammanhang om att andra praktiska 

arrangemang för att få 

subsidiaritetskontrollen att fungera infördes 

av kommissionen 2009. 

16. Europaparlamentet noterar att 

nationella parlament begärt en förlängning 

av den period på åtta veckor som de har på 

sig för att lämna ett motiverat yttrande i 

enlighet med artikel 3 i protokoll nr 1. 

Parlamentet understryker dock att en sådan 

förlängning inte medges i nuvarande 

fördragsramar. Parlamentet påminner i 

detta sammanhang om att andra praktiska 

arrangemang för att få 

subsidiaritetskontrollen att fungera infördes 

av kommissionen 2009. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Ändringsförslag  6 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet noterar den 

begäran som gjorts av vissa nationella 

parlament om förlängning av den period 

på åtta veckor under vilken de kan lämna 

ett motiverat yttrande, enligt artikel 6 i 

protokoll nr 2. 

utgår 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Ändringsförslag  7 

Jasenko Selimovic 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament 

2016/2149(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet föreslår, i linje 

med den politiska dialog som 

kommissionen inledde 2016, att man fullt 

ut ska utnyttja det system varigenom 

nationella parlament kan lämna 

konstruktiva förslag till kommissionen i 

syfte att positivt påverka den europeiska 

debatten och kommissionens initiativrätt. 

Parlamentet föreslår i detta hänseende att 

kommissionen skulle kunna ha möjlighet 

att antingen införliva sådana förslag eller 

att utfärda ett formellt svar där den 

understryker sina skäl till att inte acceptera 

förslagen. Parlamentet påpekar att ett 

sådant förfarande inte kan bestå av en 

initiativrätt, eller en rätt att upphäva eller 

ändra lagstiftning, eftersom det i så fall 

skulle undergräva ”unionsmetoden” och 

befogenhetsfördelningen mellan den 

nationella nivån och EU-nivån och därmed 

strida mot fördragen. Om det i framtiden 

skulle göras en översyn av fördragen 

rekommenderar parlamentet att rätten att ta 

initiativ till lagstiftning huvudsakligen 

tilldelas Europaparlamentet, i dess 

egenskap av direkt företrädare för 

EU-medborgarna. 

18. Europaparlamentet föreslår, i linje 

med den politiska dialog som 

kommissionen inledde 2016, att man ska 

utnyttja det system varigenom nationella 

parlament kan lämna konstruktiva förslag 

till kommissionen i syfte att positivt 

påverka den europeiska debatten och 

kommissionens initiativrätt. Parlamentet 

föreslår i detta hänseende att 

kommissionen ska ha kvar möjligheten att 

antingen införliva sådana förslag eller att 

utfärda ett formellt svar där den 

understryker sina skäl till att inte acceptera 

förslagen. Parlamentet påpekar att ett 

sådant förfarande inte kan bestå av en 

initiativrätt, eller en rätt att upphäva eller 

ändra lagstiftning, eftersom det i så fall 

skulle undergräva ”unionsmetoden” och 

befogenhetsfördelningen mellan den 

nationella nivån och EU-nivån och därmed 

strida mot fördragen. Om det i framtiden 

skulle göras en översyn av fördragen 

rekommenderar parlamentet att rätten att ta 

initiativ till lagstiftning tilldelas 

Europaparlamentet, i dess egenskap av 

direkt företrädare för EU-medborgarna. 

Or. en 
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