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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 udkast til Rådets afgørelse om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for 
Europols analysedatabase
(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets tekst (11947/2009),

 der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den 
Europæiske Politienhed (Europol)1 ("Europolafgørelsen"), særlig artikel 14, stk. 1, og 
artikel 59, stk. 1, litra b),

 der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, og artikel 34, stk. 2, litra c), der danner 
grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0108/2009),

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og 55,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7-0068/2009),

1. forkaster Rådets tekst;

2. mener, uden at det berører den generelle støtte til Den Europæiske Politienhed (Europol), 
og under hensyn til Lissabontraktatens forestående ikrafttræden og dens virkninger for 
politisamarbejdet, at der ikke bør foretages ændringer af foranstaltningerne til 
gennemførelse af Europolafgørelsen, før foranstaltningerne kan vedtages inden for de nye 
retlige rammer, Lissabontraktaten opstiller;

3. opfordrer Rådet til at tage sit forslag tilbage;

4. opfordrer Kommissionen eller Rådet til at afgive en erklæring på plenarmødet om, at der 
seks måneder efter Lissabontraktatens ikrafttræden vil blive fremsat et forslag til en ny 
Europolafgørelse;

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

1 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.
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