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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det 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 Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for Det 
Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA)
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Godkendelse - fornyet forelæggelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af statutten for 
Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (08612/2010),

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0326),

– der henviser til sin holdning af 20. oktober 20091, 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: ”Følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665) og KOM(2010)0147), 

– der henviser til artikel 194, stk. 2 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om 
godkendelse (C7-0109/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, stk. 3, artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af statutten;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0030.


