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Ändringsförslag  1 
Martin Callanan och Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0252/2010 
Luigi Berlinguer 
Aspekter avseende civilrätt, handelsrätt, familjerätt och internationell privaträtt på 

handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl N 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

N. Unionslagstiftningen måste vara i 

medborgarnas tjänst, inte minst på 

områden som rör familjerätt och 

civilståndsfrågor. 

N. Unionslagstiftningen måste vara i 

medborgarnas tjänst, inte minst på 

områden som rör familjerätt och 

civilståndsfrågor, och samtidigt till fullo 

respektera subsidiaritetsprincipen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 
Martin Callanan och Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0252/2010 
Luigi Berlinguer 
Aspekter avseende civilrätt, handelsrätt, familjerätt och internationell privaträtt på 

handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet framhåller behovet 

av att garantera ömsesidigt erkännande av 

officiella handlingar från nationella 

förvaltningar. Parlamentet välkomnar 

kommissionens ansträngningar för att ge 

medborgarna möjlighet att utnyttja sin rätt 

till fri rörlighet och ger sitt fulla stöd till 

planerna för ömsesidigt erkännande av 

civilståndshandlingars verkan.  

Parlamentet efterfrågar ytterligare insatser 

för att minska hindren för personer som 

utövar sin rätt till fri rörlighet, särskilt när 

det gäller tillgången till sociala förmåner 

som de är berättigade till och deras rätt att 

rösta i kommunala val. 

40. Europaparlamentet framhåller behovet 

av att garantera ömsesidigt erkännande av 

officiella handlingar från nationella 

förvaltningar. Parlamentet välkomnar 

kommissionens ansträngningar för att ge 

medborgarna möjlighet att utnyttja sin rätt 

till fri rörlighet. Parlamentet efterfrågar 

ytterligare insatser för att minska hindren 

för personer som utövar sin rätt till fri 

rörlighet, särskilt när det gäller tillgången 

till sociala förmåner som de är berättigade 

till och deras rätt att rösta i kommunala val, 

och erkänner medlemsstaternas 

suveränitet i familjerättsliga frågor. 

Or. en 



 

AM\840069SV.doc  PE450.453v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

17.11.2010 A7-0252/3 

Ändringsförslag  3 
Martin Callanan och Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0252/2010 
Luigi Berlinguer 
Aspekter avseende civilrätt, handelsrätt, familjerätt och internationell privaträtt på 

handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet 

KOM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 3a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet understryker att 

subsidiaritetsprincipen bör följas, i 

synnerhet i samband med åtgärder som 

rör familjerätten och som har 

gränsöverskridande följder, vilket 

uttryckligen anges i artikel 81.3 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt.  

Or. en 

 

 


