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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i 
Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen – tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol 
(KOM(2007)0776 – C6–0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0776),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0452/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6–0376/2008),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Efter revisionen af Rådets afgørelse 1999/468/EF i juli 2006 blev der indført en ny 
udvalgsprocedure – forskriftsproceduren med kontrol.

Forskriftsproceduren med kontrol udvider ganske betydeligt Europa-Parlamentets beføjelser 
til at føre tilsyn med gennemførelsesforanstaltninger og giver ikke blot Europa-Parlamentet 
beføjelse til at udøve kontrol med et udkast til gennemførelsesforanstaltning, men udvider 
også grundlaget for, at Europa-Parlamentet kan anfægte et udkast til 
gennemførelsesforanstaltning eller foreslå ændringer til et udkast til 
gennemførelsesforanstaltning.

For at afspejle ændringerne i Rådets afgørelse 1999/468/EF opstillede Europa-Parlamentet en 
liste over retsakter, hvis tilpasning til den nye forskriftsprocedure med kontrol skulle 
prioriteres. Europa-Parlamentet afsluttede denne prioriterede tilpasning i november 2007. 

Det nuværende forslag til forordning om ændring af forordningen udgør en del af den 
generelle tilpasning, som Kommissionen i øjeblikket er i gang med.
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