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PR_COD_1app 

 

 

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.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 

fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 

på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 

textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 

(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 

ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 

korrigeringsförslag. 

 

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 

förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 

tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 

denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 

bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 

markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 

enligt följande: [...]. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 

förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför 

anslutningen 

(KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2011)0446), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0208/2011), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0397/2011). 

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 

kommissionens förslag. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 
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ÄRENDETS GÅNG 

Titel Ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett 

instrument för stöd inför anslutningen 

Referensnummer KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD) 

Framläggande för parlamentet 20.7.2011    

Ansvarigt utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

AFET 

13.9.2011 
   

Rådgivande utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

INTA 

13.9.2011 
   

Inget yttrande avges 

       Beslut 

INTA 

19.9.2011 
   

Föredragande 

       Utnämning 

Gabriele 

Albertini 

15.9.2011 

   

Förenklat förfarande – beslut 15.9.2011 

Antagande 17.11.2011    

Ingivande 23.11.2011 

 
 


