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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 utkast till rådets beslut om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols 
analysregister
(11947/2009– C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets text (11947/2009),

– med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av 
Europeiska polisbyrån (Europol)1 (Europolbeslutet), särskilt artiklarna 14.1 och 59.1 b,

– med beaktande av artikel 39.1 och artikel 34.2, led c) i EU-fördraget, i enlighet med vilka 
rådet har hört parlamentet (C7-0108/2009),

– med beaktande av artiklarna 100 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-0068/2009).

1. Europaparlamentet förkastar rådets text.

2. Utan att det påverkar det övergripande stödet till Europeiska polisbyrån (Europol), och 
med beaktande av att Lissabonfördraget träder i kraft inom kort och inverkar på 
polissamarbetet, anser Europaparlamentet att inga ändringar av åtgärderna för att 
genomföra Europolbeslutet bör göras förrän dessa åtgärder kan antas inom den rättsliga 
ram som Lissabonfördraget tillhandahåller.

3. Europaparlamentet uppmanar rådet att dra tillbaka sitt förslag.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen eller rådet att avge en förklaring i kammaren 
om ett förslag till ett nytt beslut om Europol som ska läggas fram inom sex månader från 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget. 

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

1 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.
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ÄRENDETS GÅNG
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