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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor

JURI_PV(2012)0125_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 25 januari 2012 kl. 9.00–12.30

och kl. 15.00–18.30
och den 26 januari 2012 kl. 9.00–12.30

BRYSSEL

Sammanträdet öppnades onsdagen den 25 januari 2012 kl. 9.08 med utskottets äldste ledamot, 
Luigi Berlinguer, som ordförande.

Utskottet fortsatte med att välja utskottspresidium i enlighet med artikel 191 i 
arbetsordningen.

1. Val av ordförande

Tadeusz Zwiefka nominerade Klaus-Heiner Lehne till posten som ordförande. 
Klaus-Heiner Lehne samtyckte till nomineringen och bekräftade att han fyllt i anmälan 
om ekonomiska intressen. Klaus-Heiner Lehne valdes med acklamation.

Utskottets ordförande, Klaus-Heiner Lehne, övertog ordförandeskapet kl. 9.10.

2. Val av förste vice ordförande

Bernhard Rapkay nominerade Luigi Berlinguer till posten som förste vice ordförande. 
Luigi Berlinguer samtyckte till nomineringen och bekräftade att han fyllt i anmälan 
om ekonomiska intressen. Luigi Berlinguer valdes med acklamation.

3. Val av andre vice ordförande

Tadeusz Zwiefka nominerade Raffaele Baldassarre till posten som andre 
vice ordförande. Raffaele Baldassarre samtyckte till nomineringen och bekräftade att 
han fyllt i anmälan om ekonomiska intressen. Raffaele Baldassarre valdes med 
acklamation.
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4. Val av tredje vice ordförande

Bernhard Rapkay nominerade Evelyn Regner till posten som tredje vice ordförande. 
Evelyn Regner samtyckte till nomineringen och bekräftade att hon fyllt i anmälan om 
ekonomiska intressen. Evelyn Regner valdes med acklamation.

5. Val av fjärde vice ordförande

Tadeusz Zwiefka nominerade Sebastian Valentin Bodu till posten som fjärde 
vice ordförande. Sebastian Valentin Bodu samtyckte till nomineringen och bekräftade 
att han fyllt i anmälan om ekonomiska intressen. Sebastian Valentin Bodu valdes med 
acklamation.

6. Godkännande av föredragningslistan JURI_OJ (2012)0125v01-00

Punkterna 20, 24, 25, 26, 28 och 30 på föredragningslistan bordlades. 

Förslaget till föredragningslista godkändes.

7. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden informerade om att samordnarna hade möjlighet att träffa 
Danmarks justitieminister, Morten Bødskov, kl. 12.30.

8. Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 19–20 december 2011 justerades.

9. Viss tillåten användning av anonyma verk

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Följande yttrade sig: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, 
Alexandra Thein, Christian Engström, Elaine Miller (kommissionen) och 
Marco Giorello (kommissionen). Det beslutades att en omröstning skulle hållas 
den 1 mars 2012.

10. Ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Följande yttrade sig: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip 
Hidalgo, Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne och Michael Fridich 
(kommissionen).
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11. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Följande yttrade sig: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva 
Lichtenberger, Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian 
Levasseur (kommissionen) och Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre övertog ordförandeskapet mellan kl. 11.34 och 11.38.

12. Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet 
(18:e rapporten om bättre lagstiftning, avseende 2010)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344 + COM(2011)0803

Följande yttrade sig: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler 
och Jonathan Stoodley (kommissionen).

13. Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Följande yttrade sig: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia 
Wikström, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (föredragande för LIBE-utskottet), 
Antonyia Parvanova (föredragande för FEMM-utskottet) och Eva Lichtenberger.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag fastställdes till den 7 mars 2012.

Sammanträdet ajournerades kl. 12.31 och återupptogs kl. 14.42.

14. Diskussion om det danska ordförandeskapets prioriteringar med Danmarks 
justitieminister, Morten Bødskov

Klaus-Heiner Lehne välkomnade Morten Bødskov, Danmarks justitieminister.

Följande yttrade sig: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt 
Lechner och Evelyn Regner.

15. Diskussion om det danska ordförandeskapets prioriteringar med Danmarks 
närings- och tillväxtminister, Ole Sohn 

Klaus-Heiner Lehne välkomnade Ole Sohn, Danmarks närings- och tillväxtminister.

Följande yttrade sig: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo och Klaus-Heiner Lehne.

Sammanträdet ajournerades kl. 15.47 och återupptogs kl. 15.54 (inom stängda dörrar).
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16. Tvister som berör parlamentet (artikel 128)

Följande yttrade sig: Eva Lichtenberger.

Utskottet beslutade enhälligt att rekommendera talmannen att parlamentet i 
EU-domstolen bestrider rådets beslut 2012/19/EU av den 16 december 2011 om 
godkännande på Europeiska unionens vägnar av förklaringen om beviljande av 
fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivianska republiken 
Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust, 
med motiveringen att fel rättslig grund och fel rättsligt förfarande använts för att anta 
beslutet.

17. Valprövning (artikel 3)

Utskottet valprövade följande 18 nya ledamöter:
Bulgarien: Svetoslav Hristov Malinov, med verkan från den 1 december 2011.
Spanien: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella och Salvador Sedó i Alabart, med verkan från den 1 december 2011.
Frankrike: Yves Cochet och Jean Roatta, med verkan från den 7 december 2011.
Italien: Gino Trematerra, med verkan från den 1 december 2011.
Lettland: Kārlis Šadurskis, med verkan från den 1 december 2011.
Malta: Joseph Cuschieri, med verkan från den 1 december 2011.
Österrike: Ewald Stadler, med verkan från den 7 december 2011, och Josef 
Weidenholzer, med verkan från den 1 december 2011.
Polen: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, med verkan från den 7 december 2011.
Slovenien: Zofija Mazej Kukovič, med verkan från den 8 december 2011.
Sverige: Amelia Andersdotter och Jens Nilsson, med verkan från den 
1 december 2011.
Förenade kungariket: Anthea Mcintyre, med verkan från den 1 december 2011.
Nederländerna: Daniël van der Stoep, med verkan från den 15 december 2011.

Behörigheterna för följande ledamöter bekräftades också:
Ana Miranda (som ersätter Oriol Junqueras Vies), från och med den 1 januari 2012.
Younous Omarjee (som ersätter Elie Hoarau), från och med den 4 januari 2012.
María Auxiliadora Correa Zamora (som ersätter José Manuel García-Margallo y 
Marfil), från och med den 13 januari 2012.
Juan Andrés Naranjo Escobar (som ersätter Íñigo Méndez de Vigo), från och med den 
13 januari 2012.
Inês Zuber (som ersätter Ilda Figueiredo), från och med den 18 januari 2012.

Utskottet bekräftade att följande personer avgår:
Kurt Lechner, den 17 mars 2012.
Diana Wallis, den 1 februari 2012.
Proinsias De Rossa, den 1 februari 2012.

18. Begäran om fastställelse av Dimitar Stoyanovs parlamentariska immunitet

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)

Dimitar Stoyanov meddelade att käranden hade dragit tillbaka sitt klagomål. Han 
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skulle därför skriva till parlamentets talman för att dra tillbaka sin begäran om 
fastställelse av sin immunitet.

19. Begäran om upphävande av Krisztina Morvais parlamentariska immunitet

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Följande yttrade sig: Eva Lichtenberger och Klaus-Heiner Lehne.

Utskottet beslutade med åtta röster för och en röst emot att rekommendera att 
Krisztina Morvais immunitet upphävs. Lichtenberger gavs i uppdrag att utarbeta ett 
betänkande som skulle tas upp för omröstning vid sammanträdet den 1 mars 2012.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.10 den 25 januari 2012 och återupptogs kl. 9.10 den 
26 januari 2012 (inom stängda dörrar).

20. Övriga frågor

Ordföranden välkomnade Diana Wallis och önskade henne lycka till efter hennes 
avgång.

Utskottet beslutade att rekommendera talmannen att parlamentet, tillsammans med 
kommissionen, vidtar rättsliga åtgärder mot rådet för att yrka på ogiltigförklaring av 
beslut 2011/708/EU av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters 
regeringar om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av 
luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen 
och dess medlemsstater som andra part.

21. Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris parlamentariska immunitet

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

Utskottet lyssnade till Luigi de Magistris i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen.

Följande yttrade sig: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico 
Speroni, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger och Alexandra 
Thein.

Utskottet instämde i att föredraganden borde studera de fyra ärendena utifrån de 
principer som följde av diskussionen och utarbeta fyra separata betänkanden, vilka 
skulle tas upp för omröstning vid ett framtida utskottssammanträde.

Sammanträdet ajournerades kl. 10.20 och återupptogs kl. 10.23 (öppet för allmänheten).

22. Ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser 
sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011
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Kurt Lechner uttalade sig om bestämmelserna om delegerade akter i förslaget. 
Tidsfristerna i förhållande till dessa akter hade ändrats från 2 + 2 månader till 
3 + 3 månader i enlighet med samförståndet, mot bakgrund av att de avgifter som 
fastställs i artikel 3.4 d är av grundläggande betydelse för medborgarna.

Följande ändringsförslag antogs: AMCs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; 
AMs 6, 7, 8 (endast språklig ändring), 14 (endast språklig ändring), 15, 18 (endast 
första delen), 20 (med muntlig ändring), 21 (endast första delen), 25 (endast språklig 
ändring), 31 (med muntlig ändring). Alla övriga ändringsförslag föll bort, förkastades 
eller drogs tillbaka.

Kommissionens ändrade förslag och förslaget till lagstiftningsresolution antogs 
enhälligt med 23 röster för.

23. Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Följande ändringsförslag antogs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Alla övriga ändringsförslag föll 
bort, förkastades eller drogs tillbaka.

Förslaget till yttrande antogs med 20 röster för, 2 röster emot och 1 nedlagd röst.

24. En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

Inga ändringsförslag hade ingetts.

Förslaget till yttrande antogs enhälligt med 23 röster för.

25. En gemensam konsoliderad bolagsskattebas

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

Förslaget till yttrande om den rättsliga grunden antogs med 22 röster för och 1 nedlagd 
röst.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 
om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av 
det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det 
föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande 
förfarandet med kontroll – Del fyra

Förslaget till betänkande antogs enhälligt med 23 röster för.
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27. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden redogjorde för resultatet av samordnarnas sammanträde föregående kväll.

Utskottet utsåg följande ständiga föredragande:

Valprövning Klaus-Heiner Lehne

Rättelser Klaus-Heiner Lehne

Observatör i det europeiska nätverket för 
domstolsadministrationer 

Luigi Berlinguer

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv Eva Lichtenberger

Europaparlamentets observatör vid Haagkonferensen 
om internationell privaträtt 

Alexandra Thein

Företrädare i den transatlantiska lagstiftardialogen Marielle Gallo

Kontaktpunkt för barnets rätt Eva Lichtenberger

Följande utsågs till föredragande för immunitetsfrågor: Tadeusz Zwiefka, Bernhard 
Rapkay, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Francesco Speroni och Dimitar 
Stoyanov.

Följande föredragande utsågs:

Förslag till medlemsstaternas förklaring om godtagande, i 
Europeiska unionens intresse, av Marockos anslutning till 
1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på 
internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av 
Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de 
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av 
Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de 
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av 
Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de 
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av 
Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de 
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av 
Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om 

Eva Lichtenberger
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de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Gabons 
anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila 
aspekterna på internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring 
om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av 
Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de 
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Eva Lichtenberger

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap 
för perioden 2014–2020

Inget yttrande

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
europeiska fonder för socialt företagande

Dimitar Stoyanov

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Europeiska riskkapitalfonder 

Dimitar Stoyanov

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Inget yttrande

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och 
rådet om genomförandet av lagstiftningen om ett 
gemensamt europeiskt luftrum: dags för handling

Inget yttrande

Ändring av stadgan för Europeiska unionens domstol Alexandra Thein
Förslag till förordning om tillförordnade domare i 
Europeiska unionens personaldomstol

Alexandra Thein

Corneliu Vadim Tudors immunitet Cecilia Wikström
Rom II Cecilia Wikström

Ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av 
årsbokslut och sammanställd redovisning

Sajjad Karim

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av 
allmänt intresse

Sajjad Karim

Utskottet beslutade att utarbeta ett initiativbetänkande (som rör lagstiftning) om 
följerättsdirektivet (2001/84/EG).

Utskottet beslutade att anordna en utfrågning om ömsesidigt erkännande av 
skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden.

Utskottet godkände utredningsavdelningens förslag om användning av expertbudgetar 
2012.

Utskottet bekräftade att det mottagit översynen av utredningsavdelningens studier för 
2011.

Utskottet godkände programmet för offentliga utfrågningar för 2012.

Utskottet kom överens om att senarelägga konferensen om upphovsrätt och beslutade 
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att lägga fram en muntlig fråga till kommissionen om det aviserade förslaget om 
kollektiva organisationer.

Utskottet beslutade att bjuda in det europeiska rättinstitutet att tala inför utskottet den 
26 mars 2012.

Utskottet godkände delegationsprogrammet för 2012, inklusive delegationen till Kina.

Med hänsyn till komparativa studier i samband med översynen av tjänsteföreskrifterna 
beslutade utskottet att inte beställa en ny rapport utan att översända skrivelser till de 
ständiga representationerna med begäranden om relevant information.

Utskottet beslutade att anordna en avskedsdrink för de två ledamöterna Diana Wallis 
och Kurt Lechner samt sekretariatets chef, María-José Martinez Iglesias.

28. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av stadgan 
för Europeiska unionens domstol

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillförordnade domare 
i Europeiska unionens personaldomstol

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

De två punkterna behandlades samtidigt.

Följande yttrade sig: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, 
Francesco Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka och Alexandra 
Thein.

Utskottet beslutade att anta följande förhandlingsmandat:

”1. Utskottet beslutar att inleda förhandlingar med rådet och kommissionen om 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av stadgan för 
Europeiska unionens domstol och Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol för att försöka nå en 
överenskommelse. Beslutet är motiverat med tanke på utskottets politiska 
prioriteringar.

2. Förhandlingsgruppen består av: Alexandra Thein (ALDE, föredragande), Tadeusz 
Zwiefka (PPE), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), 
Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL) och Francesco Enrico Speroni 
(EFD). Andra ledamöter kan ansöka om att få delta.

3. Nedan följer de prioritering som kommer att fastställas för förhandlingarna. De 
kommer att specificeras och antas av utskottet under förhandlingarnas gång, allt efter 
omständigheterna.
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a) Det bör inrättas ett vice ordförandeskap i domstolen för att befria ordföranden från 
vissa av hans skyldigheter.

b) Det behövs fler domare i tribunalen för att hantera den ökade arbetsbelastningen.

c) Det kan komma att behövas ytterligare organisatoriska förändringar för att hantera 
den ökade arbetsbelastningen.

d) Förhandlingsgruppen kan komma att överväga möjligheten att inrätta specialiserade 
avdelningar och domstolar.

e) Det är av stor politisk betydelse att det råder god geografisk balans vid utnämningen 
av domare.

f) Där så behövs, bör det införas bestämmelser för utnämningen av tillförordnade 
domare i personaldomstolen. 

4. Föredraganden och medlemmarna i förhandlingsgruppen kommer regelbundet att 
rapportera till samordnarna och utskottet om förhandlingarnas fortskridande.”

30. Ändring av förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska 
förpliktelser (Rom II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Följande yttrade sig: Diana Wallis och Marielle Gallo.

31. Redogörelse för en studie om tillämpningen av frivilliga instrument inom civilrätt 
i Europa av Bénédicte Fauvarque-Cosson, professor vid Université Panthéon-
Assas (Paris II), medordförande för Trans Europe Experts (TEE)

Klaus-Heiner Lehne välkomnade professor Bénédicte Fauvarque-Cosson (Université 
Panthéon-Assas – Paris II) och professor Martine Behar-Touchais (Université Paris 
Descartes – Paris V).

Följande yttrade sig: Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson, professor Martine 
Behar-Touchais, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne och Alexandra Thein.

Evelyn Regner övertog ordförandeskapet mellan kl. 11.06 och 11.08.

32. Artikel 38a: Subsidiaritet

Sedan den 19 december 2011 har parlamentet mottagit följande motiverade yttranden 
från nationella parlament med frågor avseende subsidiaritet:

Motiverat yttrande
från den franska senaten om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
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(COM(2011)0452 – C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
från Sveriges riksdag om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
från den luxemburgska deputeradekammaren om förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011– 2011/0282(COD))
från den belgiska senaten om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om en gemensam europeisk köplag
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011– 2011/0284(COD))
från det tyska förbundsrådet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011– 2011/0297(COD))
från Sveriges riksdag om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011– 2011/0361(COD))

33. Kommande sammanträden

1 mars 2012 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
i Bryssel
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