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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.) 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda förfaranden 

för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen 

och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0460), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 

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

parlamentet (C8-0327/2016), 

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

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,  

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0361/2016). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

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. 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För att säkerställa enhetliga villkor 

för genomförandet av avtalet bör 

kommissionen tilldelas 

(3) För att säkerställa enhetliga villkor 

för genomförandet av avtalet bör 

kommissionen tilldelas 

                                                 
*  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s 

säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos 

självständighetsförklaring.   
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genomförandebefogenheter. Dessa 

genomförandebefogenheter bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/20115. 

Eftersom genomförandeakterna utgör en 

del av den gemensamma handelspolitiken 

bör granskningsförfarandet användas vid 

antagandet av dem. När det i avtalet ges 

möjlighet att vid särskilda och kritiska 

omständigheter genast tillämpa åtgärder 

som är nödvändiga för att hantera 

situationen, bör kommissionen anta sådana 

genomförandeakter omedelbart. 

Kommissionen bör, vid vederbörligen 

motiverade och tvingande skäl till 

skyndsamhet, anta sådana 

genomförandeakter omedelbart om 

åtgärderna gäller jordbruks- och 

fiskeriprodukter. 

genomförandebefogenheter. Dessa 

genomförandebefogenheter bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/20115. I 

enlighet med den förordningen tillämpas 

granskningsförfarandet särskilt vid 

antagande av genomförandeakter med 

anknytning till den gemensamma 

handelspolitiken. Det rådgivande 

förfarandet får emellertid tillämpas i 

vederbörligen motiverade fall. När det i 

avtalet ges möjlighet att vid särskilda och 

kritiska omständigheter skyndsamt 

tillämpa åtgärder som är nödvändiga för att 

hantera situationen, bör kommissionen anta 

sådana genomförandeakter omedelbart. 

Kommissionen bör, vid vederbörligen 

motiverade och tvingande skäl till 

skyndsamhet, anta sådana 

genomförandeakter omedelbart om 

åtgärderna gäller jordbruks- och 

fiskeriprodukter. 

__________________ __________________ 

5 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L55, 

28.2.2011, s. 13). 

5 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L55, 

28.2.2011, s. 13). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att säkerställa en effektiv 

tillämpning och förvaltning av de 

tullkvoter som beviljas enligt avtalet, samt 

för att säkerställa rättslig säkerhet och 

likabehandling i fråga om uppbörd av 

tullar, bör vissa bestämmelser i denna 

förordning tillämpas från och med den 

utgår 
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dag avtalet trädde i kraft. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9 utgår 

Övervakning  

Med avseende på genomförandet av 

artikel 34 i avtalet ska det införas 

unionsövervakning av import av sådana 

varor som anges i bilaga V till protokoll 3 

till avtalet. Det förfarande som fastställs i 

artikel 308d i kommissionens förordning 

(EEG) nr 2454/937 ska tillämpas. 

 

____________________  

7 Kommissionens förordning (EEG) nr 

2454/93 av den 2 juli 1993 om 

tillämpningsföreskrifter för rådets 

förordning (EEG) nr 2913/92 om 

inrättandet av en tullkodex för 

gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 

1). 
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR 

 

 

Bernd Lange 

Ordförande  

Utskottet för internationell handel 
 

Ref.: D(2016)51709 

 

 

Till ordföranden 

Jag skriver med anledning av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 

särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan 

Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra 

sidan (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Med hänsyn till ärendets särskilda 

karaktär och eftersom det omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet vill jag framföra 

utrikesutskottets (AFET) politiska stöd till ett snabbt antagande av ovannämnda förordning.  

 

Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Kosovo trädde i kraft den 1 april 2016, 

efter att ha ratificerats av Europaparlamentet och Kosovos nationalförsamling. Under 

godkännandeförfarandet betonade vi vårt stöd till ingåendet av detta avtal och gladde oss över 

att Kosovo slutligen, precis som de övriga länderna i västra Balkan, skulle få avtalsmässiga 

förbindelser med EU. Ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet medförde också 

inrättandet av den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén, som snabbt antog 

sin arbetsordning och har hållit två sammanträden.  

 

Förslaget till förordning som ditt utskott ska rösta om innehåller viktiga regler för 

genomförandet av vissa bestämmelser i avtalet och förfaranden för antagande av närmare 

genomförandebestämmelser. Vi vill uppmuntra er att snabbt gå vidare för att säkerställa att 

Kosovo till fullo kan ta del av stabiliserings- och associeringsavtalet, men att samtidigt hålla i 

åtanke att parlamentets befogenheter måste respekteras.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Elmar Brok 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Särskilda förfaranden för genomförandet av stabiliserings- och 

associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska 

atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan 

Referensnummer COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD) 

Framläggande för parlamentet 18.7.2016    
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Rådgivande utskott 

       Tillkännagivande i kammaren 

AFET 

12.9.2016 

AGRI 

12.9.2016 

PECH 

12.9.2016 
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       Beslut 
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Föredragande 
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