
 

PR\1039330DA.doc  PE541.497v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

  

 EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019 

 

Retsudvalget 
 

2013/0177(NLE) 

13.11.2014 

*** 
UDKAST TIL HENSTILLING 

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den 

Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagkonventionen af 15. november 

1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager 

om civile eller kommercielle spørgsmål 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

Retsudvalget 

Ordfører: Viktor Uspaskich 

 



 

PE541.497v01-00 2/6 PR\1039330DA.doc 

DA 

 

PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 



 

PR\1039330DA.doc 3/6 PE541.497v01-00 

 DA 

INDHOLD 

Side 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 

KORT BEGRUNDELSE ........................................................................................................... 6 

 

 

 



 

PE541.497v01-00 4/6 PR\1039330DA.doc 

DA 

 



 

PR\1039330DA.doc 5/6 PE541.497v01-00 

 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske 

Unions interesse at tiltræde Haagkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i 

udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle 

spørgsmål 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

(Godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2013)0338), 

– der henviser til Haagkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af 

retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål, 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 81, 

stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (C8-0000/2014), 

– der henviser til udtalelse fra Domstolen af 14. oktober 2014, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og 

artikel 108, stk. 7, 

– der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0000/2014), 

1. godkender bemyndigelsen af Østrig og Malta til at tiltræde konventionen; 

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Det Permanente Bureau under 

Haagerkonferencen om International Privatret. 
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KORT BEGRUNDELSE 

Haagkonventionen af 15. november 1965 indfører et system, hvorefter dokumenter kan 

forkyndes i en anden signatarstat. Det skal bemærkes, at konventionen kun gælder for 

grænseoverskridende forkyndelse af dokumenter i eller fra tredjelande - for så vidt angår 

grænseoverskridende forkyndelse inden for Den Europæiske Union gælder Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse 

i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager. 

26 af de 28 medlemsstater anvender allerede konventionen. Østrig og Malta, som er de to 

resterende medlemsstater, har tilkendegivet, at de ønsker at tiltræde. 

Konventionen tillader ikke, at internationale organisationer tiltræder. Samtidig har EU efter 

vedtagelsen af EU-lovgivning om grænseoverskridende forkyndelse af dokumenter opnået 

ekstern enekompetence på området, jf. artikel 3, stk. 2, i TEUF. Denne tilgang er blevet 

bekræftet af Domstolen i udtalelse 1/13. 

Det betyder, at EU skal bemyndige de pågældende medlemsstater til at handle på sine vegne 

med henblik på at tiltræde konventionen. 

Malta har allerede deponeret sit tiltrædelsesdokument, men har afgivet en erklæring om, at 

landets tiltrædelse først får virkning, når den foreliggende afgørelse er vedtaget. Østrig 

afventer afgørelsen med henblik på at gennemføre tiltrædelsesformaliteterne. 

Da Haagkonventionen af 15. november 1965 har vist sin nytte i forbindelse med 

grænseoverskridende forkyndelse af dokumenter, og det er i både EU som helheds og de to 

pågældende medlemsstaters interesse at have ét sæt fælles regler for forkyndelse af 

dokumenter i forbindelse med grænseoverskridende sager, der involverer tredjelande, foreslås 

det, at Parlamentet godkender forslaget til afgørelse om at tillade Østrigs og Maltas tiltrædelse 

af konventionen. 

 


