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REKOMMENDATION
om utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen 
och Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets 
beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt 
för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och rådets 
beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett 
fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism 
och gränsöverskridande brottslighet, och bilagan till detta
(05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Föredragande: Simon Busuttil
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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF 
om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism 
och gränsöverskridande brottslighet och rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande 
av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, och bilagan till detta
(05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av texten till avtalet mellan Europeiska unionen och Island och Norge om 
tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet, och i beslut 2008/616/RIF om genomförande av 
beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, samt bilagan till detta 
(05060/2009),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (05309/2010),

– med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 218.6 a 
jämfört med artikel 82.1 d och artikel 87.2 a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C7-0031/2010),

– med beaktande av artikel 81 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0173/2010).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och parlamenten 
i Island och Norge .
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 31.5.2010

Slutomröstning: resultat +:
–:
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, 
Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie 
Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia 
in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa 
Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, 
Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, 
Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry 
William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan 
Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Raül 
Romeva i Rueda, Cecilia Wikström


