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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ändring i Europeiska gemenskapernas 
förstainstansrätts rättegångsregler i fråga om språkanvändning vid överklaganden av 
avgöranden från Europeiska unionens personaldomstol 
(13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (13301/2008),

– med beaktande av artikel 245.2 i EG-fördraget och artikel 160.2 i Euratomfördraget, i 
enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0348/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0508/2008).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra den text som är föremål för samråd.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

De bestämmelser i förstainstansrättens rättegångsregler som rör överklaganden antogs den 
12 oktober 2005 och trädde i kraft den 1 januari 2006. De tillämpliga bestämmelserna, som 
ingår i avdelning 5 i rättegångsreglerna, är till stora delar identiska med dem som ingår i 
avdelning IV i EG-domstolens rättegångsregler. Förstainstansrättens rättegångsregler 
föreskriver dock inte vilket rättegångsspråk som ska användas vid överklaganden (av 
personaldomstolens beslut). Det finns nämligen inte någon motsvarighet till artikel 110 i 
domstolens rättegångsregler. 

Enligt artikel 64 i domstolens stadga får bestämmelserna om språkanvändningen vid 
domstolen ändras endast enligt det förfarande för stadgeändringar som fastställts i EG- och 
Euratomfördragen. Det krävs med andra ord ett beslut av rådet, som ska agera enhälligt efter 
att ha hört Europaparlamentet och kommissionen.

Syftet med det föreslagna rådsbeslutet är att i förstainstansrättens rättegångsregler infoga en 
bestämmelse om det rättegångsspråk som ska användas vid överklaganden. Förslaget går ut på 
att infoga en artikel liknande artikel 110 i domstolens rättegångsregler. I denna bestämmelse 
kommer det att fastslås att rättegångsspråket bör vara det språk som används i det beslut från 
Europeiska personaldomstolen som överklagandet gäller.

Kommissionen har hörts och har tillstyrkt den föreslagna texten.

Föredraganden anser att ändringsförslaget visserligen är nödvändigt men att det endast är av 
teknisk natur. Han rekommenderar därför att parlamentet godkänner det så snart som möjligt i 
överensstämmelse med den vilja som uttryckts av rådet.



PE416.607v02-00 6/6 RR\759581SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Språkanvändningen vid överklaganden av avgöranden från Europeiska 
unionens personaldomstol

Referensnummer 13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet 7.10.2008

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

JURI
21.10.2008

Föredragande
       Utnämning

Costas Botopoulos
3.11.2008

Antagande 15.12.2008
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Speroni, Diana Wallis

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios 
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Ingivande 16.12.2008


