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Med en skrivelse av den 12 januari 2010 begärde Ni i enlighet med artikel 37.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle undersöka den rättsliga grunden för 
ovannämnda kommissionsförslag.

Medan kommissionen har föreslagit1 att den rättsliga grunden efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande bör utgöras av artikel 337 i EUF-fördraget i kombination med artikel 187 i 
Euratomfördraget (vilka exakt motsvarar den rättsliga grund från tiden före 
Lissabonfördragets ikraftträdande som ursprungligen föreslagits, nämligen artiklarna 284 i 
EG-fördraget och 187 i Euratomfördraget), har ITRE-utskottets föredragande och andra 
ledamöter ingett ett ändringsförslag i syfte att kunna använda sig av den nya rättsliga grund 
som i enlighet med Lissabonfördraget utgörs av artikel 194.2 i EUF-fördraget i stället för 
artikel 337 i EUF-fördraget.

Vid utskottssammanträdet den 28 januari 2010 behandlade utskottet detta ärende.

                                               
1 I sitt meddelande ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665).
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Artiklarna 337 i EUF-fördraget och 187 i Euratomfördraget har identisk lydelse och 
föreskriver följande:

”Kommissionen får inom de gränser och på de villkor som med enkel majoritet 
fastställts av rådet i enlighet med bestämmelserna i fördragen inhämta den 
information och företa de kontroller som behövs för att fullgöra de uppgifter som 
anförtrotts kommissionen.”

Dessa båda artiklar1 användes som rättslig grund för rådets förordning (EG) nr 736/96 av den 
22 april 1996 om anmälan till kommissionen av investeringsprojekt av intresse för 
gemenskapen inom petroleum-, naturgas- och elektricitetssektorerna2. Det aktuella förslaget 
till förordning skulle komma att upphäva den förordningen, så att målen för den kan uppnås 
på ett effektivare sätt. Således hävdar kommissionen i sin motivering att förordning (EG) 
nr 736/96 ”efterlevs […] inte längre enhetligt, och är inte längre anpassad till den senaste 
utvecklingen inom energisektorn”. Det förefaller emellertid som om man betraktar förslaget 
till förordning som en fortsättning på förordning (EG) nr 736/96, eftersom det i förslaget 
anges att syftet är ”att anpassa och förstärka det system som fastställs” i det rättsinstrumentet. 
Det verkar som om det är av detta skäl som kommissionen föreslår att bibehålla samma 
rättsliga grund.

I Lissabonfördraget, som nu trätt i kraft, finns en särskild avdelning (avdelning XXI) om 
energi, där artikel 194 föreskriver följande:

Artikel 194
1. Inom ramen för upprättandet av den inre marknaden och dess funktion och med hänsyn till 
kravet på att skydda och förbättra miljön ska målet för unionens politik på energiområdet 
vara att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna

a) garantera att energimarknaden fungerar,
b) garantera energiförsörjningen i unionen,
c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och 
förnybara energikällor, och
d) främja sammankopplade energinät.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva 
nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas efter det att 
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts.

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av 
dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna 
struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c.

3. Med avvikelse från punkt 2 ska rådet, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, 
med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet, föreskriva sådana åtgärder som 
avses i den punkten när de är av främst fiskal karaktär.

                                               
1 Vid denna tid numrerades artikel 284 i EG-fördraget som artikel 213.
2 EGT L 102, 25.4.1996, s. 1.
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Att använda artikel 194 som rättslig grund för förslaget till förordning skulle kunna motiveras 
i så måtto som rättsinstrumentet gäller ”anmälan till kommissionen av projekt för 
investeringar i energiinfrastruktur”.

I punkt XVI i bilaga VII till arbetsordningen föreskrivs att utskottet för rättsliga frågor också 
ansvarar för ”tolkning och tillämpning av EU-rätten, unionens rättsakters överensstämmelse 
med primärrätten, inbegripet valet av rättslig grund för rättsakterna …”. För att utskottet ska 
kunna agera i enlighet med sitt ansvar när det får en fråga om den rättsliga grunden är det 
skyldigt att avgöra den lämpliga rättsliga grunden i ljuset av fördragen, utan att valet 
begränsas av de rättsliga grunder som föreslagits av kommissionen och det ansvariga 
utskottet.

I detta fall framgår det av en genomläsning av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt att bestämmelserna i avdelning XVI om transeuropeiska nät också skulle kunna 
vara tillämpliga. Enligt artikel 170 ska ”unionen bidra till att upprätta och utveckla 
transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport-, telekommunikations- och 
energisektorerna”.

Utskottet måste således avgöra på vilken av dessa tre rättsliga grunder förslaget till förordning 
bör antas. Var och en av de aktuella artiklarna har samband med förslaget till förordning. 
Artikel 3371 rör kommissionens inhämtning av information (i detta fall information om 
projekt för investeringar i energiinfrastruktur). Artikel 194 handlar om energipolitik och 
artikel 170 om infrastruktur, särskilt på energiområdet.

Trots en färsk dom i domstolen2, där det hävdas att det är möjligt att kombinera två rättsliga 
grunder som inbegriper olika förfaranden, bör användningen av sådana dubbla rättsliga 
grunder betraktas som undantagsfall eftersom domstolens etablerade åsikt är att en 
kombination av rättsliga grunder med oförenliga förfaranden inte är möjlig3. Således 
konstaterade domstolen i en dom från 20064 att det är ”uteslutet att använda två rättsliga 
grunder, om de förfaranden som föreskrivs för de båda grunderna inte överensstämmer med 
varandra och/eller när en kumulering av rättsliga grunder kan påverka parlamentets 
rättigheter”.

När det gäller artikel 337 handlar rådet på förslag av kommissionen och efter att ha hört 
parlamentet. I motsats till detta föreskriver artiklarna 194 och 170 det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, det vill säga medbeslutande. Juridiskt sett skulle alltså artiklarna 194 
och 170 kunde användas tillsammans, medan artikel 337 inte skulle kunna kombineras med 
någon av dessa båda artiklar.

I – Förkastande av artikel 337

I enlighet med domstolens rättspraxis får valet av rättslig grund för en åtgärd ”inte bero 

                                               
1 Tidigare artikel 284 i EG-fördraget.
2 Dom av den 3 september 2009 i mål C-166/07, parlamentet mot rådet, ännu ej offentliggjord i REU.
3 Se exempelvis mål C-164/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-1139, punkt 14.
4 Mål C-178/03, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkt 57.
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enbart på en institutions uppfattning”1, utan ska ”grundas på objektiva faktorer som kan bli 
föremål för domstolsprövning. … Till sådana faktorer räknas särskilt rättsaktens syfte och 
innehåll”2.

1. Överväganden i samband med innehållet i förslaget till åtgärd

När det gäller innehållet verkar det helt klart att informationsmeddelanden (som rör projekt 
för investeringar i infrastruktur) är det centrala inslaget i förslaget, mot bakgrund av både 
artiklarnas rubriker och deras innehåll.

Således har artikel 3 rubriken ”Rapportering av uppgifter”, artikel 4 ”Uppgiftskällor”, 
artikel 6 ”Uppgifters kvalitet och offentliggörande av uppgifter”, artikel 8 
”Uppgiftsbehandling” och artikel 9 ”Skydd av enskilda personer vid behandling av 
personuppgifter”.

Innehållet i dessa artiklar är koncentrerat på insamling av uppgifter, i enlighet med 
artikel 337. I artikel 1 anges att målet med förordningen är att inrätta ”gemensamma ramar för 
anmälan till kommissionen av uppgifter och information”. I artikel 3 föreskrivs att de 
uppgifter och den information som anges i förordningen ska samlas in från och med början av 
2010 och därefter vartannat år. I artikel 4 klargörs att medlemsstaterna ska uppdra åt företag 
att tillhandahålla uppgifterna, om inte medlemsstaterna beslutar om andra sätt att få tag i dessa 
uppgifter. I artikel 5 förtecknas de typer av uppgifter som ska tillhandahållas om 
investeringsprojekt, till exempel ”sannolikt datum för ibruktagande”. Genom artikel 6 åläggs 
medlemsstaterna att garantera att de uppgifter och den information som lämnas till 
kommissionen är av hög kvalitet, relevanta, korrekta, klara, aktuella och samstämmiga. Det 
nämns också att kommissionen kan offentliggöra uppgifterna och att medlemsstaterna är 
skyldiga att ”behandla kommersiellt känsliga uppgifter och kommersiellt känslig information 
på ett konfidentiellt sätt”. Genom artiklarna 7 och 8 ges kommissionen möjlighet att anta 
genomförandebestämmelser, och den åläggs att utveckla de it-resurser som krävs för att ta 
emot, lagra och genomföra all behandling av uppgifterna. Artikel 9 handlar om behandling av 
personuppgifter.

Energifrågan tas emellertid också upp i förslaget till förordning. I artikel 3 anges att 
skyldigheten att lämna in uppgifter inte gäller i de fall då uppgifter redan lämnats ”i 
överensstämmelse med EU:s lagstiftning för energisektorn”. Vidare framgår det tydligt av 
artikel 5 att förslaget till förordning har samband med energisektorn. Här hänvisas exempelvis 
till ”typ av energikälla”, ”teknik av intresse för försörjningstryggheten” och ”utrustning med 
system för avskiljning av koldioxid”. Slutligen klargörs det i artikel 10, ”Övervakning och 
rapportering”, vad insamlingen av denna information handlar om. Tanken är att göra det 
möjligt för kommissionen att genomföra ”en sektorsövergripande analys av den strukturella 
utvecklingen och framtidsutsikterna för EU:s energisystem”. Som framgår av formuleringen i 
denna artikel utgör uppgifterna endast det nödvändiga medlet för kommissionen att uppnå sitt 
mål, eftersom det är ”på grundval av dessa uppgifter och denna information” som 
kommissionen kommer att kunna identifiera ”potentiella framtida luckor i efterfrågan och 
tillgången på energi”, ”investeringshinder och främjande av bästa praxis för att ta itu med 

                                               
1 Mål 45/86, kommissionen mot rådet (”Allmänna tullförmåner”), REG 1987, s. 1493, punkt 11.
2 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”Titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkt 10.
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dem” och öka ”insyn[en] för marknadsaktörer”. Dessa artiklar har samband med skälen 1–5 
och 15, som anger de ramar inom vilka informationsinsamlingen ska ske, nämligen 
”införandet av en gemensam energipolitik”.

2. Överväganden i samband med målet med förslaget till åtgärd

a) I ljuset av artikeldelen

Av artikel 10 i förslaget till förordning framgår att syftet med den är att göra det möjligt för 
kommissionen att

a) identifiera potentiella framtida luckor i efterfrågan och tillgången på energi,
b) identifiera investeringshinder och främja bästa praxis för att ta itu med dem, och
c) öka insynen för marknadsaktörer.

Dessa mål har förvisso samband med dem som anges i artikel 194 i EUF-fördraget, som 
föreskriver att unionens politik ska ”garantera att energimarknaden fungerar” (se leden b och 
c ovan). I artikel 194 föreskrivs vidare att det ska vara unionens politik att ”garantera 
energiförsörjningen i unionen”, vilket led a ovan uppenbart är utformat för att främja.

b) I ljuset av ingressen

I skälen anges just skälen till förslaget till akt, vilka utgör motiveringen för denna. I det första 
skälet hänvisas till ”införandet av en gemensam energipolitik”. Införandet av en sådan politik 
är ett långsiktigt projekt som länge förblev en önskedröm1 och inte blev verklighet förrän den 
nya avdelningen XXI infördes i EUF-fördraget som en följd av Lissabonfördraget. I skäl 1 
påminns således om att införandet av en gemensam energipolitik är ett ”mål som 
gemenskapen själv har satt upp”. I skäl 2 görs en direkt koppling mellan energipolitiken och 
förslaget till förordning genom att det anges att ett ”huvudinslag för en sådan politik är att 
skapa en övergripande bild av hur investeringarna i gemenskapens energiinfrastruktur 
utvecklas”. Man kan därför säga att de båda första skälen positionerar förslaget till förordning 
inom området för den gemensamma energipolitiken.

Mer specifikt anges i de följande skälen hur insamlingen av uppgifter om investeringsprojekt 
kommer att göra det möjligt att uppnå vissa särskilda mål inom unionens energipolitik, 
däribland att ”trygga energiförsörjning inom EU” (skäl 3) och att se till att energimarknaderna 
fungerar väl genom ”större öppenhet och insyn” (skäl 5). Vidare anges i skäl 3 att en 
övergripande bild av investeringarna i energiinfrastruktur också är central för en ”övergång 
till ett koldioxidsnålt energisystem”. Man noterar att det i artikel 194 nämns att 
energipolitiken måste beakta miljöpolitiken och således bidra till att ”främja energieffektivitet 
och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor”. 

Slutligen anges i skäl 6 att uppgifterna ska stå till förfogande för kommissionen ”och inte 
minst dess observationsgrupp för energimarknaden”, vilket visar att insamlingen av dem är 

                                               
1 Se Yves Petit, ”A la recherche de la politique européenne de l'énergie”, Revue trimestrielle de droit européen, 
Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, sidorna 593–620.
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oupplösligt knuten till den sakfråga de har samband med, nämligen energifrågan. Detta 
samband mellan insamlingen av uppgifter och syftet med dem betonas i 
finansieringsöversikten för rättsakten, som utgör en bilaga till förslaget. I punkt 5.2 i denna 
översikt anger att ”denna förordning skapar en ny ram som kombinerar rapportering och 
övervakning (analys) av investeringsprojekt som avser energiinfrastruktur inom EU”.

Denna analys av ingressen till förslaget till förordning när det gäller dess mål leder läsaren till 
slutsatsen att förslaget har direkt samband med unionens energipolitik.

c) Mål som framgår av de handlingar som utgör bilagor till förslaget

Det framgår tydligt av både kommentarer i den rättsvetenskapliga litteraturen och olika 
handlingar från institutionerna att energipolitiken idag är ett centralt mål för unionen och inte 
längre kan bedrivas på måfå i varje medlemsstat. Förmedlingen av information inom detta 
område bidrar till att inrätta en gemensam energipolitik och att medlemsstaterna närmar sig 
varandra inom området. Förmedlingen av information behövs för denna nya politiks syften. I 
denna bemärkelse verkar det med tanke på samstämdheten vara nödvändigt att denna 
förordning, som utgör ett ”sätt att agera”, kopplas till artikel 194, som ger unionen befogenhet 
att agera i syfte att nå de olika mål den satt upp för sig själv på energiområdet.

Motiveringen kan bara bekräfta intrycket av att förordningen bör placeras inom 
energipolitikens ramar. Den klargör att sammanhanget utgörs av ”den nya energipolitiken” 
och att ”detta förslag är förenligt med unionens målsättningar, [och] även förenligt med 
klimat- och energipolitiken”. I detta sammanhang nämner kommissionen också Europeiska 
rådets handlingsplan för en energipolitik för Europa 2007–2009. Redan i denna plan fanns, i 
syfte att förverkliga denna nya politik, planer på att urskilja investeringar som krävs för att 
tillgodose EU:s strategiska behov och en ny översyn av försörjningsinfrastrukturen. Här 
kommer förslaget till förordning att spela en viktig roll. 

II. Slutsatser

Vi måste nu göra en prioritering mellan de två inriktningarna i förslaget till förordning, 
beroende på om detta ska ses ur innehållslig synvinkel (insamling av information) eller i ett 
målperspektiv (energimarknad och energitrygghet).

Först och främst bör man notera att artikel 337 återfinns i sjunde delen i EUF-fördraget, 
”Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser”. Den kan anses vara besläktad med 
artikel 352 i så måtto att den är ett slags ”flexibilitetsklausul”1 och endast kan användas för att 
kompensera för handlingsbefogenheter som uttryckligen eller implicit överförs till 
gemenskapsinstitutionerna genom särskilda bestämmelser i EUF-fördraget, i den mån sådana 
befogenheter ändå verkar nödvändiga så att gemenskapen kan utöva sin funktion i syfte att nå 
ett av målen i detta fördrag. Trots att artikel 337 nämner insamling av information men 
artikel 194 inte gör det, verkar det i detta fall icke desto mindre så att insamling av 
information ingår i de unionsuppdrag som nämns i artikel 194, i så måtto som denna 
information bidrar till att uppnå de mål som unionen satt upp för sig själv i samband med 

                                               
1 Se i detta sammanhang kommentaren till artikel 284 i EG-fördraget i Böse, ”EU-Kommentar”, punkt V, 
s. 2048.
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energipolitiken.

Med tanke på att artikel 337 ingår bland ”allmänna bestämmelser och slutbestämmelser” kan 
man åberopa principen ”lex specialis derogat”1, det vill säga ett en specifik bestämmelse har 
företräde framför en allmän.

Om tvivel kvarstår kan man slutligen hitta ett relevant argument i domstolens dom i mål 
C-176/03, kommissionen och parlamentet mot rådet2. I denna dom skulle domstolen fastställa 
den lämpliga rättsliga grunden för rådets rambeslut om skydd av miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser. Medan rådet hade grundat instrumentet på polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, vilket hörde till tredje pelaren, ifrågasatte kommissionen med stöd av 
Europaparlamentet denna rättsliga grund med motiveringen att frågan hörde till 
gemenskapens behörighetsområde. Kommissionens argument var följande: ”Harmoniseringen 
av de nationella straffrättsliga bestämmelserna, särskilt av de omständigheter som utgör brott 
till skada för miljön och för vilka det finns straffrättsliga påföljder, skall betraktas som ett 
verktyg för gemenskapspolitiken i fråga”3. Domstolen poängterade inledningsvis att skyddet 
av miljön är ett av gemenskapens centrala mål4 och att verksamhet inom detta område 
oundvikligen medför att gemenskapsinstitutionerna deltar på områden som energi- eller 
skattepolitik. Efter att ha slagit fast att innehållet i rambeslutet hade principiellt samband med 
strafflagstiftningen konstaterade domstolen dock följande:

”[detta] konstaterande kan emellertid inte hindra gemenskapslagstiftaren från att, då de 
behöriga myndigheternas tillämpning av effektiva, proportionerliga och avskräckande 
åtgärder utgör en åtgärd som är absolut nödvändig för att bekämpa allvarliga hot mot 
miljön, vidta åtgärder som har ett samband med medlemsstaternas straffrättsliga 
bestämmelser och som gemenskapslagstiftaren anser vara nödvändiga för att säkerställa att 
de bestämmelser som denne utfärdar i fråga om miljöskydd får full verkan.”5

Det förefaller därför som om när åtgärder är nödvändiga för att nå ett visst mål kommer 
domstolen att välja den rättsliga grund som har samband med detta mål och därmed ge 
företräde åt ett mer avlägset mål (skydd av miljön) framför ett mer omedelbart (harmonisering 
av strafflagstiftningen)6.

I det aktuella fallet kan man därför, efter att ha konstaterat att det framgår av förslaget till 
förordning att insamling av information är nödvändig för att skapa en övergripande bild av 
energimarknaden och därmed för att nå målen i artikel 194 i EUF-fördraget, dra slutsatsen att 
den rättsliga grunden för energifrågor (just den artikeln) bör ges företräde framför artikel 337, 
så mycket mer som det inte är fråga om att ge en specifik bestämmelse företräde framför en 
annan, utan om att ge en bestämmelse som ingår i en specifik avdelning företräde framför en 
av de allmänna bestämmelserna och slutbestämmelserna.

                                               
1 Se Bertrand Peter, “La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l'Union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, nr 378, maj 1994, s. 335.
2 REG 2005, s. I-7879.
3 På samma ställe, punkt 19.
4 På samma ställe, punkt 41. 
5 På samma ställe, punkt 48.
6 Se Hubert Haenel, Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales, senaten 
(Frankrike), sammanträdet den 17 juli 2007.
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Efter att ha slagit fast att sambandet med energifrågan har företräde måste man också bedöma 
om den särskilda karaktären hos det område som förmedlingen av uppgifter rör, nämligen 
”projekt för investeringar i energiinfrastruktur”, inte kräver en mer specifik rättslig grund, 
det vill säga artiklarna 170 och 171 i EUF-fördraget om transeuropeiska nät. Enligt artikel 170 
”ska unionen bidra till att upprätta och utveckla transeuropeiska nät” särskilt på området 
energiinfrastruktur. För att nå detta mål ”kan unionen stödja projekt av gemensamt intresse 
som stöds av medlemsstaterna” (artikel 171 tredje strecksatsen), och den ska ”ställa upp en 
serie riktlinjer som omfattar mål, prioriteringar och huvudlinjer för de åtgärder som förutses 
när det gäller de transeuropeiska näten” (artikel 171 första strecksatsen). Detta skulle kunna 
omfatta insamling, analys och förmedling av information.

De huvudfrågor som behandlas under rubriken transeuropeiska nät är emellertid 
driftskompatibilitet och kommissionens stöd till gemensamma projekt. I motsats till detta ska 
kommissionen, enligt det aktuella förslaget till förordning, samla in information om nationella 
infrastrukturprojekt så att den får en bättre bild av unionens energimarknad som helhet. 
Insamlingen av information enligt förslaget till förordning går utöver det ”transeuropeiska” 
eftersom den omfattar alla investeringar, inbegripet nationella investeringar, medan den 
befintliga förordningen exempelvis endast omfattar gränsöverskridande gasnät1.

Det är naturligtvis möjligt att kommissionen kommer att handla specifikt på området för 
transeuropeiska nät till följd av sin analys av de insamlade uppgifterna. Kommissionens mål 
är emellertid inte att handla på nivån för de transeuropeiska näten, utan enbart att i ljuset av 
energiinvesteringsprojekten utvärdera vilka åtgärder unionen bör vidta för att övervinna 
eventuella svårigheter. Således anges i motiveringen att förordningen är förenlig med 
unionens mål, bland andra ”upprättandet av en inre marknad” och ”en hållbar utveckling av 
Europa grundad på balanserad ekonomisk tillväxt och prisstabilitet. Det är även förenligt med 
klimat- och energipolitiken, varav en av pelarna är försörjningstryggheten vad gäller energi.” 
Vidare hänvisas det i skäl 1 till en gemensam energipolitik, och i skäl 2 förklaras att ett 
huvudinslag för en sådan politik är att skapa en övergripande bild av hur investeringarna i 
gemenskapens energiinfrastruktur utvecklas. Följaktligen förefaller det som om förslaget till 
förordning, trots att det specifikt avser energiinfrastrukturen, bör placeras i det sammanhang 
som rör den gemensamma energipolitik som avses i artikel 194 i EUF-fördraget. Denna 
artikel täcker alla aspekter i förslaget till förordning, eftersom den omfattar både ”nätens 
driftskompatibilitet” och energimarknaden, säkerheten och energieffektiviteten.

III. Rekommendation

Vid utskottssammanträdet den 28 januari 2010 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt, 
med 19 röster för och utan nedlagda röster2, följande rekommendation: Förslaget till rådets 
förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur 
inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 736/96 bör antas 
                                               
1 Se konsekvensanalysen, SEK(2009)0971, s. 6. 
2 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Sebastian Valentin 
Bodu (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (föredragande), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.
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på grundval av artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne


