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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.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0061),

– med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0054/2012),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.



PE486.175v01-00 6/6 PR\897758SV.doc

SV

MOTIVERING

Enligt artikel 355.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får 
Europeiska rådet på initiativ av den berörda medlemsstaten anta ett beslut om ändring av 
ställningen i förhållande till unionen för ett danskt, franskt eller nederländskt land eller 
territorium som avses i punkterna 1 och 2. Europeiska rådet ska besluta med enhällighet efter 
att ha hört kommissionen. 

Med en skrivelse av den 30 juni 2010 begärde Frankrike att Europeiska rådet skulle anta ett 
sådant beslut om ön Saint-Barthélemy, så att denna ö, som tidigare har varit ett av unionens 
yttersta randområden, skulle få ställning som ett till Europeiska unionen associerat 
utomeuropeiskt land och territorium. 

Den 29 oktober 2010 antog Europeiska rådet beslut 2010/718/EU som ändrar det franska 
förvaltningsområdet Saint-Barthélemys ställning från och med den 1 januari 2012.

Det är för att verkställa detta beslut från Europeiska rådet som rådet, i enlighet med 
artikel 203 i EUF-fördraget, med enhällighet, på förslag av kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet, måste ändra sitt beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och 
territorierna med Europeiska unionen. 

Det föreslås därför att man ändrar bilaga I A till rådets beslut 2001/822/EG och inför en ny 
strecksats för Saint-Barthélemy i förteckningen över utomeuropeiska länder och territorier. 

Föredraganden anser att denna ändring av Saint-Barthélemys ställning är i linje med öns 
behov och särdrag utan att inverka negativt på unionens intressen, och förslår därför att man 
godkänner kommissionens förslag. 

Saint-Barthélemy blir därmed det tjugosjätte utomeuropeiska landet och territoriet som är 
associerat till Europeiska unionen. Genom att få ställning som utomeuropeiskt land och 
territorium inleds ett nytt ömsesidigt och varaktigt samarbete för Saint-Barthélemy med 
Europeiska unionen, ett samarbete som beaktar öns särdrag utan att för den skull ifrågasätta 
dess tillhörighet till den europeiska familjen. Saint-Barthélemy behåller euron som valuta, 
dess invånare förblir européer och banden till Europeiska unionen upprätthålls. 

Ändringen av öns ställning kommer att innebära att Saint-Barthélemy kan stärka sina 
förbindelser med de regionala aktörerna, framför allt de utomeuropeiska länderna och 
territorierna, AVS-länderna och de yttersta randområdena i Västindien och därmed bidra till 
en bättre spridning av den europeiska modellen och de europeiska värdena.


