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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Österrike och Malta att med hänsyn till 

Europeiska unionens intresse ansluta sig till Haagkonventionen av den 

15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil 

eller kommersiell natur 

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

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2013)0338), 

– med beaktande av Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i 

utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 81.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-0000/2014), 

– med beaktande av yttrandet från domstolen av den 14 oktober 2014, 

– med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0000/2014). 

1. Europaparlamentet godkänner att Österrike och Malta får tillstånd att ansluta sig till 

konventionen. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 

till Haagkonferensen för internationell privaträtts permanenta byrå. 
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KORTFATTAD MOTIVERING 

Genom Haagkonventionen av den 15 november 1965 inrättades ett system genom vilket 

handlingar kan delges i andra signatärstater. Man bör notera att konventionen endast gäller 

gränsöverskridande delgivning av handlingar i eller från tredjeländer – gränsöverskridande 

delgivning inom Europeiska unionen omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av 

rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. 

Av de 28 medlemsstaterna tillämpar redan 26 länder konventionen. Österrike och Malta, som 

är de båda återstående medlemsstaterna, har visat sin vilja att ansluta sig till konventionen. 

Konventionen tillåter inte att internationella organisationer ansluter sig till den. Samtidigt har 

EU, till följd av antagandet av unionslagstiftning om gränsöverskridande delgivning av 

handlingar, fått exklusiv extern befogenhet i frågan i enlighet med artikel 3.2 i EUF-fördraget. 

Denna strategi har bekräftats av domstolen i dess yttrande 1/13. 

Detta innebär att unionen måste ge de berörda medlemsstaterna tillstånd att handla å dess 

vägnar för att de ska kunna ansluta sig till konventionen. 

Malta har redan deponerat sitt anslutningsinstrument, men har utfärdat en förklaring om att 

anslutningen inte kommer att få verkan innan detta beslut har antagits. Österrike inväntar 

detta beslut för att kunna genomföra anslutningsformaliteterna. 

Eftersom Haagkonventionen av den 15 november 1965 har visat sig vara av nytta på området 

för gränsöverskridande delgivning av handlingar, och eftersom det ligger i både hela unionens 

och de två berörda medlemsstaternas intresse att förfoga över ett enda system för delgivning 

av handlingar inom ramen för gränsöverskridande förbindelser med tredjeländer, föreslås att 

parlamentet godkänner förslaget till beslut, som gör det möjligt för Österrike och Malta att 

ansluta sig till denna konvention. 

 


