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Tegnforklaring
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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens 
medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk 
partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab 
og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den 
anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske 
Union
(15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

 (Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15383/2017),

– der henviser til udkastet til den tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk 
partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab 
og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den 
anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske 
Union (15410/2017),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, 
artikel 100 stk. 2, artikel 207, artikel 211 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0489/2018),

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0066/2019),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes og De Forenede Mexicanske Staters regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 6, stk. 2, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse forpligtede 
Kroatien sig til at tiltræde eksisterende aftaler, der er undertegnet og indgået af 
medlemsstaterne og Den Europæiske Union med tredjelande. Medmindre andet er fastsat i 
særlige aftaler, tiltræder Kroatien disse eksisterende aftaler ved indgåelse af protokoller, som 
Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, indgår med de 
pågældende tredjelande.

Den 14. september 20121 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med 
de pågældende tredjelande med henblik på indgåelse af de relevante protokoller. En tredje 
tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde 
mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede 
Mexicanske Stater på den anden side blev undertegnet i Bruxelles den 8. december 1997 og 
trådte i kraft den 1. oktober 2000. 

Forhandlingen om den tredje protokol er blevet afsluttet med et positivt resultat og blev 
undertegnet den 27. november 2018 i Bruxelles og er blevet henvist til Parlamentet, først som 
et forslag til Rådets afgørelse2 og nu som udkast til Rådets afgørelse, med henblik på 
godkendelse, før den kan indgås endeligt i overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, andet 
afsnit, litra a), i TEUF. Det skal bemærkes, at artikel 5, stk. 3, indeholder bestemmelser om 
midlertidig anvendelse.

Ordføreren for proceduren, Inmaculada Rodriguez-Piñero, henstiller, at protokollen 
godkendes, så Kroatien fuldt ud kan blive kontraherende part i aftalen. 

Ordføreren vil imidlertid gerne anmode om:

i) Øget udveksling af oplysninger med Udvalget om International Handel (INTA) gennem 
hele livscyklussen for internationale aftaler, herunder for så vidt angår forhandlingerne 
af såkaldte "tekniske" aftaler og dem, der er knyttet til tiltrædelser af EU.

ii) Skriftlige resuméer med faktuelle oplysninger, som stilles til rådighed for (og er 
tiltænkt) offentligheden og interesserede parter fra de relevante tjenester i 
Kommissionen, og som forklarer virkningerne af internationale aftaler, således at alle 
aktører og civilsamfundet kan forstå og drage fordel af ændringerne. 

iii) Begrænset brug af midlertidig anvendelse forud for Parlamentets godkendelse, idet en 
sådan midlertidig anvendelse i henhold til artikel 218, stk. 5, kun forudses "om 
nødvendigt".

1 Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger for at tilpasse aftaler, der er undertegnet eller 
indgået mellem Den Europæiske Union, eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater, med et eller flere 
tredjelande eller en eller flere internationale organisationer, med henblik på Republikken Kroatiens tiltrædelse af 
Den Europæiske Union (rådsdokument 13351/12 LIMITED).
2 Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne og 
midlertidig anvendelse af tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og 
samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede 
Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske 
Union (COM(2017)0722 – 2017/0318 (NLE)).
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iv) Forudgående og efterfølgende oplysninger fra Rådet og Kommissionen til Europa-
Parlamentet, de økonomiske aktører, arbejdsmarkedets parter og de berørte 
civilsamfundsorganisationer om alle relevante afgørelser, der træffes i de organer, der er 
nedsat i henhold til internationale handelsaftaler, herunder beslutninger om, hvilke 
indrømmelser og kompensationer der ydes til tredjeparter.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning 
og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på 
den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse 
af Den Europæiske Union

Referencer 15383/2017 – C8-0489/2018 – COM(2017)0723 – 2017/0319(NLE)

Dato for høring / anmodning om 
godkendelse

28.11.2018

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA
10.12.2018

Rådgivende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET
10.12.2018

DEVE
10.12.2018

TRAN
10.12.2018

Ingen udtalelse
       Dato for afgørelse

AFET
22.2.2018

DEVE
29.1.2018

TRAN
22.1.2018

Ordførere
       Dato for valg

Inmaculada 
Rodríguez-
Piñero 
Fernández
22.1.2018

Behandling i udvalg 21.3.2018 24.1.2019

Dato for vedtagelse 4.2.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

27
0
1

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Maria Arena, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Santiago 
Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, France Jamet, Patricia Lalonde, 
Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Klaus Buchner, Ralph Packet, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Lola Sánchez Caldentey

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle

Dato for indgivelse 6.2.2019
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ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I KORRESPONDERENDE UDVALG

27 +
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Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE Klaus Buchner, Heidi Hautala
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