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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 ingående av stadgan för Internationella byrån för 
förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(CNS))

(Godkännande – framläggande av nytt förslag)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för Internationella 
byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska unionen (08612/2010),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0326).

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 20 oktober 20091, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665) och KOM(2010)0147,

– med beaktande av artiklarna 194.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med vilka rådet har begärt parlamentets 
godkännande (C7-0109/2010),

– med beaktande av artiklarna 59.3, 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner att stadgan ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2009)0030.


