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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af 
stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres 
medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0938),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 72,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel 
(A7-0116/2014),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 
297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Vedtagne tekster af 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.
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BEGRUNDELSE

En stabiliserings- og associeringsaftale (SAA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres 
medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side blev undertegnet i 
Luxembourg den 29. april 2008. Den trådte i kraft den 1. september 2013.

Kommissionen stillede forslag til en forordning om visse procedurer for anvendelsen af de 
handelsrelaterede dele af SAA'en med sigte på en effektiv anvendelse af SAA’en. 

Det er tidligere blevet gjort for andre SAA'er og interimsaftalen med landene i det vestlige 
Balkan, nærmere bestemt ved:

– Rådets forordning (EF) nr. 2248/2001 (SAA og interimsaftale mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Kroatien) 

– Rådets forordning (EF) nr. 153/2002 (SAA og interimsaftale mellem Det Europæiske 
Fællesskab og FYROM) 

– Rådets forordning (EF) nr. 1616/2006 (SAA og interimsaftale mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Albanien)

– Rådets forordning (EF) nr. 140/2008 (SAA og interimsaftale mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Montenegro) og 

– Rådets forordning (EF) nr. 594/2008 (SAA og interimsaftale mellem Det Europæiske 
Fællesskab og Bosnien-Hercegovina).

Disse forordninger var en del af Omnibus I (2011/0039(COD)) og tilpasser 
handelsbestemmelserne til post-Lissabonordningen for delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Under førstebehandlingen stillede ordføreren ændringsforslag, der 
afspejlede de foreslåede ændringer til de fem ovennævnte forordninger i Omnibus I. 
Forhandlingerne om Omnibus I blev afsluttet med et positivt resultat i juli 2013. 

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning på plenarmødet den 
25. oktober 2012. De uformelle forhandlinger blev på grund af forbindelsen med Omnibus I 
først indledt i efteråret 2013 under det litauiske formandskab.  Parlamentets og Rådets 
forhandlingsgruppe nåede til en aftale om sagen den 26. november 2013. Aftalen tog hensyn 
til kompromiset om Omnibus I samt til ikrafttrædelsen af stabiliserings- og 
associeringsaftalen mellem EU og Serbien den 1. september 2013.

Resultatet af forhandlingerne blev forelagt INTA-Udvalget til godkendelse den 
17. december 2013 og blev godkendt med et overvældende flertal. På grundlag af udvalgets 
godkendelse anbefalede formanden for udvalget i sin skrivelse af 18. december 2013 til 
formanden for Coreper plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling 
uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin 
førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen den 28. januar 2014.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren vedtagelse af Rådets holdning uden 
ændringer.
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PROCEDURE

Titel Procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen 
EF/Serbien samt af interimsaftalen EF/Serbien

Referencer 17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr. 25.10.2012                     T7-0389/2012
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