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Ändringsförslag 1
Aloyzas Sakalas

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Gemenskapsrätten får inte uppfattas 
som ett område som är reserverat för en elit 
av specialister och 
utbildningsmöjligheterna inom detta 
område får inte begränsas till domare vid 
de högre domstolsinstanserna

C. EG-rätten får inte uppfattas som ett 
område som är reserverat för en elit av 
specialister och utbildningsmöjligheterna 
inom detta område måste tillhandahållas 
enligt ett fast roterade schema och får inte 
begränsas till domare vid de högre 
domstolsinstanserna.

Or. en

Ändringsförslag 2
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Inget av det som sägs i denna resolution 
ska uppfattas som att det påverkar 
domarnas oberoende, i enlighet med 
rekommendation nr R(94)12 från 
Europarådets ministerkommitté och
Europarådets europeiska stadga om regler 
för domarnas rättsställning från 1998.

H. Inget av det som sägs i denna resolution 
ska uppfattas som att det påverkar 
domarnas oberoende, i enlighet med 
rekommendation nr R(94)12 från 
Europarådets ministerkommitté, 
europeiska stadgan om regler för domarnas 
rättsställning från 1998 och de nationella 
rättsordningarna.

Or. de
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Ändringsförslag 3
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
gemenskapsrätten förblir en död bokstav 
om den inte tillämpas korrekt i 
medlemsstaterna, däribland av de 
nationella domarna, som därför är 
hörnstenen i EU:s rättsliga system.

1. Europaparlamentet konstaterar att
Europeiska gemenskapen är en 
rättsgemenskap1 som bygger på 
maktfördelningsprincipen och principen 
om nödvändig balans mellan utövandet av 
å ena sidan de institutionella och 
administrativa funktionerna och å andra 
sidan domstolsfunktionerna. Parlamentet 
anser därför att de nationella domarnas 
roll är mycket viktig och nödvändig för att 
det ska kunna inrättas en enda europeisk 
rättsordning, inte minst med tanke på de 
beslut som gemenskapslagstiftaren2

nyligen har fattat för att i högre grad 
involvera de nationella domarna vid 
genomförandet av EG-rätten och ge dem 
ett större ansvar.

Or. it

Ändringsförslag 4
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att språk är 
rättsutövarnas främsta arbetsverktyg och 
att den nuvarande utbildningsnivån i 
främmande språk bland de nationella 
domarna inte bara begränsar 
möjligheterna till rättsligt samarbete om 

3. Europaparlamentet anser att kunskap 
om EG-rätten är rättsutövarnas främsta 
arbetsverktyg. Grundliga kunskaper i 
främmande språk är en förutsättning för 
att det ska vara möjligt att upprätta ett 
omfattande och medvetet rättsligt 

                                               
1 Europeiska gemenskapernas domstols dom av den 23 april 1986, mål 294/83, Parti écologiste “Les Verts” 
mot Europaparlamentet, Rättsfallssamling 1986 s. 1339, punkt 23, Svensk specialutgåva s. 529.
2 Se rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. 
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vissa instrument, utan även begränsar 
utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende, 
lämplig tillämpning av den s.k. 
acte clair-doktrinen och deltagande i 
utbytesprogram. Parlamentet uppmanar 
alla berörda aktörer inom rättslig 
utbildning att särskilt uppmärksamma 
utbildning i främmande språk för domare.

samarbete mellan de olika nationella 
rättsordningarna och EG-domstolen själv. 
Parlamentet uppmanar därför alla berörda 
aktörer inom rättslig utbildning att särskilt 
uppmärksamma utbildning i främmande 
språk för domare.

Or. it

Ändringsförslag 5
Aloyzas Sakalas

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det ligger i 
allmänhetens intresse att öka 
språkkunskaperna inom medlemsstaternas 
rättsväsenden, och uppmanar därför 
medlemsstaterna att se till att 
språkutbildning är kostnadsfri och lätt 
tillgänglig.

5. Europaparlamentet anser att det ligger i 
allmänhetens intresse att öka 
språkkunskaperna inom medlemsstaternas 
rättsväsenden, och uppmanar därför
medlemsstaterna att se till att 
språkutbildning är kostnadsfri och lätt 
tillgänglig och att domarna ges möjlighet 
att studera det aktuella språket i utlandet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar att många 
nationella domare inte har tillgång till 
fullständig och aktuell information om 
gemenskapsrätten på ett systematiskt och 
lämpligt sätt och att EG-rätten ibland är 
dåligt representerad i inrikes officiella 

7. Europaparlamentet konstaterar att många 
nationella domare inte har tillgång till 
fullständig och aktuell information om 
EG-rätten på ett systematiskt och lämpligt 
sätt och att EG-rätten ibland inte 
offentliggörs på ett tydligt och 
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tidningar, lagsamlingar, kommentarer, 
tidskrifter och läroböcker, och uppmanar 
därför medlemsstaterna att förnya sina 
insatser på detta område.

lättillgängligt sätt i inrikes officiella 
tidningar och inte heller är tillräckligt 
representerad i lagsamlingar, 
kommentarer, tidskrifter och läroböcker, 
och uppmanar därför medlemsstaterna att 
förnya sina insatser på detta område.

Or. it

Ändringsförslag 7
Aloyzas Sakalas

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet konstaterar att många 
nationella domare inte har tillgång till 
fullständig och aktuell information om 
gemenskapsrätten på ett systematiskt och 
lämpligt sätt och att EG-rätten ibland är 
dåligt representerad i inrikes officiella 
tidningar, lagsamlingar, kommentarer, 
tidskrifter och läroböcker, och uppmanar 
därför medlemsstaterna att förnya sina 
insatser på detta område.

7. Europaparlamentet konstaterar att många 
nationella domare inte har tillgång till 
fullständig och aktuell information om 
EG-rätten på ett systematiskt och lämpligt 
sätt och att EG-rätten ibland är dåligt 
representerad i inrikes officiella tidningar, 
lagsamlingar, kommentarer, tidskrifter och 
läroböcker, och uppmanar därför 
medlemsstaterna att snarast förbättra 
kvaliteten på översättningar till respektive 
lands språk av information om EG-rätten.

Or. en

Ändringsförslag 8
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att ett verkligt 
europeiskt rättsligt område med effektivt 
rättsligt samarbete inte bara kräver kunskap 
om EU-lagstiftningen, utan även ömsesidig 
kunskap om rättssystemen i andra 

8. Europaparlamentet anser att ett verkligt 
europeiskt rättsligt område med effektivt 
rättsligt samarbete inte bara kräver kunskap 
om EU-lagstiftningen, utan även ömsesidig 
kunskap om huvuddragen i rättssystemen i 
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medlemsstater. Parlamentet betonar den 
bristande konsekvensen i behandlingen av 
utländsk rätt inom EU och anser att man 
måste inrikta sig på denna viktiga fråga i 
framtiden. Parlamentet noterar i detta 
avseende kommissionens kommande 
genomgripande undersökning om 
behandlingen av utländsk rätt på 
privaträttens område och de pågående 
undersökningarna inom ramen för 
Haagkonferensen för internationell 
privaträtt.

andra medlemsstater. Parlamentet betonar 
den bristande konsekvensen i behandlingen 
av utländsk rätt inom EU och anser att man 
måste inrikta sig på denna viktiga fråga i 
framtiden. Parlamentet noterar i detta 
avseende kommissionens kommande 
genomgripande undersökning om 
behandlingen av utländsk rätt på 
privaträttens område och de pågående 
undersökningarna inom ramen för 
Haagkonferensen för internationell 
privaträtt.

Or. de

Ändringsförslag 9
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att offentliggöra 
sammanfattningar av EG-rättsakter för 
medborgarna, och anser att sådana 
icke-formalistiska sammanfattningar 
även skulle hjälpa rättsutövare att 
snabbare få tillgång till relevant 
information.

12. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att offentliggöra 
sammanfattningar av EG-rättsakter för 
medborgarna.

Or. it

Ändringsförslag 10
Manuel Medina Ortega

Förslag till resolution
Punkt 14 – strecksats 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– vara obligatorisk, särskilt inom
inträdesprov till rättsliga yrken,

– inbegripas i utbildning för och
inträdesprov till juridiska yrken,
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Or. es

Ändringsförslag 11
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet stöder 
utvecklingen av gemensamma 
komponenter i läroplaner och 
utbildningsmetoder på det civilrättsliga 
området i medlemsstaterna, förutom de 
befintliga initiativen inom straffrätten.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 12
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ingående utvärdera 
resultaten av detta ramprogram på
grundval av föreliggande betänkande och 
att utarbeta nya förslag för utveckling och 
diversifiering av åtgärder som syftar till 
att förbättra domarutbildningen. 

Or. ro
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Ändringsförslag 13
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet konstaterar att 
tillämpningen av EG-rätten av nationella 
domare i de medlemsstater som anslöt sig 
till Europeiska unionen i maj 2004 eller 
senare ställer väsentligt större krav på 
domarna och att åtgärderna för att främja 
domarutbildningen i dessa medlemsstater 
därför måste förbättras. 

Or. ro

Ändringsförslag 14
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet anser emellertid att 
tiden är mogen för en pragmatisk 
institutionell lösning för den rättsliga 
utbildningen på EU-nivå, där de 
befintliga strukturerna utnyttjas fullt ut, 
samtidigt som man undviker onödig 
överlappning av programmen. 
Parlamentet uppmanar därför till att en 
europeisk rättsakademi ska inrättas som 
ska bestå av Europeiska nätverket för 
rättslig utbildning, vars uppgift bör vara 
att fastställa prioriteringar för 
utbildningen, medan den europeiska 
rättsakademin skulle bli nätverkets 
operativa gren och genomföra dessa 
prioriteringar. Parlamentet uppmanar 
vidare till att relevanta erfarenheter från 
verksamheten vid 
Europeiska polisakademin (CEPOL) ska 

19. Europaparlamentet anser emellertid att 
det är nödvändigt att stärka den 
europeiska juridiska akademin för att 
denna bättre ska kunna fullgöra sina 
framtida uppgifter när det gäller 
utbildning och fortbildning av nationella 
domare.
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beaktas inom ramen för denna 
institutionella lösning.

Or. de

Ändringsförslag 15
Jean-Paul Gauzès

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet anser emellertid att 
tiden är mogen för en pragmatisk 
institutionell lösning för den rättsliga 
utbildningen på EU-nivå, där de befintliga 
strukturerna utnyttjas fullt ut, samtidigt 
som man undviker onödig överlappning av 
programmen. Parlamentet uppmanar därför 
till att en europeisk rättsakademi ska 
inrättas som ska bestå av 
Europeiska nätverket för rättslig 
utbildning, vars uppgift bör vara att 
fastställa prioriteringar för utbildningen, 
medan den europeiska rättsakademin 
skulle bli nätverkets operativa gren och 
genomföra dessa prioriteringar. 
Parlamentet uppmanar vidare till att 
relevanta erfarenheter från verksamheten 
vid Europeiska polisakademin (CEPOL) 
ska beaktas inom ramen för denna 
institutionella lösning.

19. Europaparlamentet anser emellertid att 
tiden är mogen för en pragmatisk 
institutionell lösning för den rättsliga 
utbildningen av domare och jurister på 
EU-nivå, där de befintliga strukturerna 
utnyttjas fullt ut, samtidigt som man 
undviker onödig överlappning av 
programmen. Parlamentet uppmanar därför 
till att en europeisk juridisk akademi ska 
inrättas vars sammansättning fullt ut 
beaktar samtliga aktörer inom detta 
område. Parlamentet uppmanar vidare till 
att relevanta erfarenheter från 
verksamheten vid 
Europeiska polishögskolan (CEPOL) ska 
beaktas inom ramen för denna 
institutionella lösning.

Or. fr
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Ändringsförslag 16
Manuel Medina Ortega

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet anser emellertid att 
tiden är mogen för en pragmatisk
institutionell lösning för den rättsliga 
utbildningen på EU-nivå, där de befintliga 
strukturerna utnyttjas fullt ut, samtidigt 
som man undviker onödig överlappning av 
programmen. Parlamentet uppmanar därför 
till att en europeisk rättsakademi ska 
inrättas som ska bestå av 
Europeiska nätverket för rättslig 
utbildning, vars uppgift bör vara att 
fastställa prioriteringar för utbildningen, 
medan den europeiska rättsakademin 
skulle bli nätverkets operativa gren och 
genomföra dessa prioriteringar. 
Parlamentet uppmanar vidare till att 
relevanta erfarenheter från verksamheten 
vid Europeiska polisakademin (CEPOL) 
ska beaktas inom ramen för denna 
institutionella lösning.

19. Europaparlamentet anser emellertid att 
tiden är mogen för en pragmatisk 
institutionell lösning för den rättsliga 
utbildningen på EU-nivå, där de befintliga 
strukturerna utnyttjas fullt ut, samtidigt 
som man undviker onödig överlappning av 
programmen. Parlamentet uppmanar därför 
till att en europeisk juridisk akademi ska 
inrättas som ska bestå av 
Europeiska nätverket för rättslig 
utbildning, som fastställer prioriteringar 
för utbildningen och genomför dessa. 
Parlamentet uppmanar vidare till att 
relevanta erfarenheter från verksamheten 
vid Europeiska polishögskolan (CEPOL) 
ska beaktas inom ramen för denna 
institutionella lösning.

Or. es

Ändringsförslag 17
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att de 
nationella domarna inte får ha en passiv 
inställning till gemenskaprätten och 
endast reagera för frågor som väcks av 
parterna, vilket EG-domstolen påpekar i 
sin rättspraxis om nationella domstolar 

utgår
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som på eget initiativ beaktar 
gemenskapsrätten1.

Or. de

Ändringsförslag 18
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att de 
nationella domarna inte får ha en passiv 
inställning till gemenskaprätten och 
endast reagera för frågor som väcks av 
parterna, vilket EG-domstolen påpekar i 
sin rättspraxis om nationella domstolar 
som på eget initiativ beaktar 
gemenskapsrätten2.

20. Europaparlamentet anser att de 
nationella domarna, i överensstämmelse 
med EG-domstolens rättspraxis3, inte 
längre bör nöja sig med att avgöra 
undantagsfall/frågor som tas upp av 
parterna utan även ha möjlighet att ta upp 
dessa frågor ex officio. Parlamentet anser 
framför allt att författningsdomstolarna 
själva bör begära förhandsavgöranden. 
Det bör vara möjligt att till EG-domstolen 
hänskjuta även tolkningsfrågor när det 
gäller de följder som EG-domstolens egna 
avgöranden har för medlemsstaternas 
författningar.

Or. it

                                               
1 Mål C-312/93, Peterbroeck (REG 1995, s. I-4599), mål C-473/00, Cofidis (REG 2002, s. I-10875) och 
mål C-168/05, Mostaza Claro (REG 2006, s. I-10421).
2 Mål C-312/93, Peterbroeck (REG 1995, s. I-4599), mål C-473/00, Cofidis (REG 2002, s. I-10875) och 
mål C-168/05, Mostaza Claro (REG 2006, s. I-10421).
3 Mål C 312/93, Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS mot Belgiska staten (REG 1995, s. I 4599), 
mål C 473/00, Cofidis (REG 2002, s. I 10875) och mål C 168/05, Mostaza Claro (REG 2006, s. I 10421).
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Ändringsförslag 19
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
advokater spelar en avgörande roll i 
tillämpningen av gemenskapsrätten i de 
nationella domstolarna, och uppmanar till 
att även deras utbildning ska stärkas på 
samma sätt som anges i de punkter ovan 
som berör nationella domare.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 20
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till resolution
Punkt 21 a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmärksammar 
i detta sammanhang vidare på den viktiga 
roll som de organisationer har som 
tillvaratar den enskildes intressen 
gentemot rättsväsendet och uppmanar till 
att dessa organisationers verksamhet även 
stöds finansiellt. 

Or. ro
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Ändringsförslag 21
Diana Wallis

Förslag till resolution
Punkt 25 a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet beklagar att 
EG-domstolens befogenheter enligt 
artikel 10 i protokollet om 
övergångsbestämmelser till 
Lissabonfördraget när det gäller 
rättsakter avseende samarbetet om civil-
och straffrättsliga frågor som antogs före 
Lissabonfördraget träder i kraft under en 
övergångsperiod på fem år förblir 
desamma som i det nuvarande 
EU-fördraget. Regeringskonferensens 
förklaring om denna artikel i protokollet 
välkomnas dock och rådet och 
kommissionen uppmanas därför att i 
likhet med parlamentet på nytt anta de 
rättsakter för samarbetet om civil- och 
straffrättsliga frågor som antogs före 
Lissabonfördraget träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 22
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet uppmanar 
EG-domstolen att överväga alla tänkbara 
förbättringar av förfarandet för 
förhandsavgörande för att se till att de 
domare som hänskjuter frågor till 
EG-domstolen blir mer delaktiga i 
förhandlingarna, bland annat genom 
ökade möjligheter till att klargöra 
begäran och deltagande i de muntliga 

27. Europaparlamentet uppmanar 
EG-domstolen att överväga alla tänkbara 
förbättringar av förfarandet för 
förhandsavgörande för att se till att de 
domare som hänskjuter frågor till 
EG-domstolen blir mer delaktiga i 
förhandlingarna. Detta kan bland annat 
ske genom att de domare som hänskjuter 
frågor till EG-domstolen uppmanas att 



AM\721162SV.doc 15/18 PE405.881v01-00

SV

rättegångsförhandlingarna. avge en utförlig motivering till 
hänskjutandet. EG-domstolen bör ha 
möjlighet att komplettera dessa 
motiveringar med ytterligare 
förtydliganden och detaljuppgifter. 

Or. it

Ändringsförslag 23
Giuseppe Gargani

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet anser att de 
nationella domarna, i en decentraliserad 
och mogen rättsordning inom 
gemenskapen, inte får marginaliseras 
utan snarare ska ges mer ansvar och 
ytterligare uppmuntras i sin roll som 
gemenskapsrättens ”första domare”. 
Parlamentet kräver därför att ett system 
för ”grönt ljus” övervägs, varigenom 
nationella domare kan inbegripa sina 
förslag till svar på de frågor som de 
hänskjuter till EG-domstolen, som sedan 
inom en bestämd tidsperiod skulle besluta 
om den föreslagna domen ska godtas eller 
om EG-domstolen ska avge utslag som en 
appellationsdomstol.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 24
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet anser att de utgår
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nationella domarna, i en decentraliserad 
och mogen rättsordning inom 
gemenskapen, inte får marginaliseras 
utan snarare ska ges mer ansvar och 
ytterligare uppmuntras i sin roll som 
gemenskapsrättens ”första domare”. 
Parlamentet kräver därför att ett system 
för ”grönt ljus” övervägs, varigenom 
nationella domare kan inbegripa sina 
förslag till svar på de frågor som de 
hänskjuter till EG-domstolen, som sedan 
inom en bestämd tidsperiod skulle besluta 
om den föreslagna domen ska godtas eller
om EG-domstolen ska avge utslag som en 
appellationsdomstol.

Or. de

Ändringsförslag 25
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av ett forum för att diskutera 
rättslig politik och praxis inom EU och 
uppmanar kommissionen att så långt som 
möjligt se till att forumets diskussioner 
genomförs på ett öppet sätt för att 
informera om arbetet vid alla 
EU-institutioner och nationella 
myndigheter. Parlamentet konstaterar 
med tillfredsställelse att kommissionen 
har åtagit sig att rapportera regelbundet 
till både parlamentet och rådet och 
välkomnar kommissionens avsikt att 
samordna arbetet med Europarådets 
berörda organ och att undvika 
överlappning av Europadomstolens 
värdefulla verksamhet.

29. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av ett forum för att diskutera 
rättslig politik och praxis inom EU och 
uppmanar kommissionen att se till att 
forumets diskussioner genomförs på ett 
öppet sätt. 

Or. de
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Ändringsförslag 26
Gabriele Stauner

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
kommissionens krav att medlemsstaterna 
systematiskt ska tillhanda 
korrelationstabeller som anger hur 
gemenskapens lagstiftning tillämpas i de 
nationella bestämmelserna, och 
instämmer i att sådana tabeller ger 
värdefull information till en minimal 
kostnad och arbetsbörda. Parlamentet 
anser dessutom att korrelationstabellerna 
bidrar till att öka insynen i 
genomförandet av EG-rätten och ger 
nationella domare och parter i 
rättegångsförfaranden en realistisk 
möjlighet att se om en viss nationell 
bestämmelse bygger på gemenskapsrätten 
och själva kontrollera om, och i så fall 
hur, införlivandet har genomförts på ett 
korrekt sätt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 27
Jean-Paul Gauzès

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet betonar behovet av 
ett mer lättfattligt språk i EG-rätten och 
ökad terminologisk samstämmighet mellan 
de rättsliga instrumenten. Parlamentet 
stöder helhjärtat genomförandet av 
projektet om europeisk avtalsrätt som ett 

31. Europaparlamentet betonar behovet av
större klarhet i EG-rätten och ökad 
terminologisk samstämmighet mellan de 
rättsliga instrumenten. Parlamentet stöder i 
synnerhet genomförandet av projektet om 
den gemensamma referensramen för



PE405.881v01-00 18/18 AM\721162SV.doc

SV

bättre lagstiftningsinstrument, till exempel 
inom konsumentpolitiken.

europeisk avtalsrätt som ett bättre 
lagstiftningsinstrument.

Or. fr
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