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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I enlighet med artikel 52.1 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna kan 
utövandet av de rättigheter och friheter 
som erkänns i denna stadga inte 
begränsas genom genomförandeåtgärder 
utom då begränsningarna föreskrivs i lag 
och är förenliga med det väsentliga 
innehållet i dessa rättigheter och friheter.

Motivering

The examination procedure is by definition the procedure which recognises and strengthens 
the control by Members States of the Commission's exercise of it's implementing powers. 
Enhanced control by Member States, has to be granted bearing in mind the specific 
importance of the relationship between the European and National legal order as foreseen by 
article 67 paragraph 1 of the TFEU  and having regard to the importance and sensitivity of 
the Freedom, Security and Justice related policies. ("1. The Union shall constitute an area of 
freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal 
systems and traditions of the Member States.").

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) området med frihet, säkerhet och 
rättvisa.
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Motivering

The examination procedure is by definition the procedure which recognises and strengthens 
the control by Members States of the Commission's exercise of it's implementing powers. 
Having regard to the importance and sensitivity of the Freedom, Security and Justice related 
policies, such as enhanced control by Member States, as to be granted bearing in mind the 
specific importance of the relationship between the European and National legal order as 
foreseen by article 67 paragraph 1 of the TFUE. (”1. The Union shall constitute an area of 
freedom, security and justice with respect for fundamental rights and the different legal 
systems and traditions of the Member States.”)

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Referenserna för alla dokument som 
avses i punkt 1 a–f liksom den information 
som avses i g i samma punkt ska
offentliggöras i registret.

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av 
den 30 maj 2001 om allmänhetens 
tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens handlingar1 ska 
referenserna för och texterna i alla 
dokument som avses i punkt 1 a–f liksom 
den information som avses i g i samma 
punkt offentliggöras i registret.

_______________
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

Motivering

Förordning 1049/2001 gäller redan för den text som avser beslutsprocessen för 
kommittéförfarandet. Endast när det gäller sådana textförslag som är direkt tillgängliga för 
omvärlden kan de berörda parterna uppmärksamma institutionerna, i synnerhet 
Europarlamentet, när ett förslag till åtgärder kan betraktas som olämpligt. Genom att 
säkerställa tillräcklig insyn i förberedelsen av genomförandeåtgärderna skulle Europeiska 
unionen säkra inte bara medborgarnas rätt till insyn utan även effektiviteten i 
beslutsprocessen.
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