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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)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2001/822/EF om de 
oversøiske landes og territoriers
associering med Det Europæiske Fællesskab
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0061),

– der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0054/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 
godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Artikel 355, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Det 
Europæiske Råd mulighed for, på den berørte medlemsstats initiativ, med enstemmighed og 
efter høring af Kommissionen at vedtage en afgørelse om ændring af den status, som de i 
artikel 355, stk. 1 og 2, nævnte danske, franske eller nederlandske lande eller territorier har i 
forhold til Unionen. 

Ved skrivelse af 30. juni 2010 anmodede Den Franske Republik Det Europæiske Råd om at 
træffe en sådan afgørelse med hensyn til øen Saint-Barthélemy, således at øens status ændres 
fra region i den yderste periferi til oversøisk land og territorium, der er associeret med Den 
Europæiske Union. 

Den 29. oktober 2010 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse 2010/718/EU om ændring af øen 
Saint-Barthélemys status i forhold til Den Europæiske Union fra den 1. januar 2012.

Rådet skal således for at sikre gennemførelsen af Det Europæiske Råds afgørelse i henhold til 
artikel 203 i TEUF med enstemmighed og på forslag af Kommissionen og efter høring af 
Parlamentet ændre sin afgørelse om de oversøiske lande og territoriers associering med Den 
Europæiske Union. 

Følgelig foreslås det at ændre bilag I A til afgørelse 2001/822/EF og indsætte en nyt led 
affattet " - Saint-Barthélemy" i fortegnelsen over oversøiske lande og territorier. 

Ordføreren mener, at denne ændring af status er i overensstemmelse med territoriet Saint-
Barthélemys behov, og at den ikke er i modstrid med Unionens interesser, og foreslår derfor, 
at Parlamentet godkender Kommissionens forslag. 

Saint-Barthélemy bliver således det 26. oversøiske land og territorium associeret med Den 
Europæiske Union. Med status som associeret oversøisk land og territorium indgår Saint-
Barthélemy i et nyt gensidigt og varigt partnerskab med Den Europæiske Union, der er 
tilpasset øens særlige forhold uden dog at sætte spørgsmålstegn ved dens europæiske 
tilhørsforhold. Saint-Barthélemy bevarer euroen som valuta, og øens borgere forbliver EU-
borgere. Forbindelserne til Den Europæiske Union er således fortsat tætte. 

Statusændringen giver Saint-Barthélemy mulighed for at styrke forbindelserne til de regionale 
aktører, herunder de oversøiske lande og territorier, AVS-landene og regionerne i den yderste 
periferi i Vestindien og således bidrage til en bedre udbredelse af den europæiske model og de 
europæiske værdier.


