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Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer
Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer
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 EUtraktatens artikel 7
Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer
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
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)
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE
BESLUTNING
om forslag til Rådets afgørelse indgåelse af konventionen om retternes kompetence og
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
(09196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))
(Procedure med samstemmende udtalelse)
Europa-Parlamentet,
– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (9196/2008),
– der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens
artikel 300, stk. 3, andet afsnit sammenholdt med EF-traktatens artikel 61, litra c)
(C6-0215/2008),
– der henviser til forretningsordenens artikel 75 og artikel 83, stk. 7,
– der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A6-0428/2008),
1. afgiver samstemmende udtalelse om indgåelse af konventionen;
2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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Titel

Konvention om retternes kompetence og om anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
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