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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 på Europeiska unionens och dess 

medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en 

associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 

Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till 

Europeiska unionen 

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (06750/2017), 

– med beaktande av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättandet av en 

associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 

Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till 

Europeiska unionen (06905/2017), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket led ai i i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C8-225/2017), 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-

0277/2017), 

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 

Chile. 
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MOTIVERING 

Rådet föreslår, med anledning av Kroatiens anslutning till EU, ingåendet av ett tredje 

tilläggsprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska 

gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan[1][1], 

undertecknat den 18 november 2002. Kroatien blir därmed avtalsslutande part i 

associeringsavtalet. 

Den 14 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med 

tredjeländer med anledning av Kroatiens anslutning till EU. Förhandlingarna med Chile har 

slutförts och protokollet paraferades den 9 juli 2015 i Bryssel och undertecknades på 

Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar den 29 juni 2017. Protokollet hänvisas 

nu till Europaparlamentet för godkännande innan det slutligen kan ingås i enlighet med 

artikel 218.6 andra stycket a. Det bör noteras att protokollet skulle tillämpas provisoriskt i 

väntan på att förfarandena för dess ingående avslutades på grundval av artikel 218.5 i EUF-

fördraget och protokollet gäller från och med den 1 juli 2013. 

Från teknisk synvinkel innebär protokollet att högst 1000 ton griskött läggs till de nuvarande 

8400 ton (utifrån standardberäkningar av ersättningar), att bestämmelserna om tjänster 

uppdateras för att ta hänsyn till Kroatien och att den offentliga upphandlingen anpassas för att 

ta hänsyn till Kroatien.  

Föredraganden för detta förfarande, Inmaculada Rodriguez-Piñero, rekommenderar att 

protokollet godkänns så att Kroatien fullt ut kan bli avtalsslutande part till associeringsavtalet.  

Föredraganden begär dock följande: 

i) Utökat informationsutbyte med utskottet för internationell handel (INTA) under de 

internationella avtalens hela livscykel, inklusive under förhandlingar om så kallade 

”tekniska” avtal och om anslutningar till EU.  

ii) Skriftliga sammanfattningar med faktauppgifter som riktas till och görs tillgängliga för 

allmänheten och intressenter från berörda kommissionsenheter, i syfte att förklara 

effekterna av internationella avtal av detta slag, så att alla aktörer och det civila 

samhället kan förstå och dra nytta av förändringarna. 

iii) Återhållsam användning av provisorisk tillämpning innan parlamentet har gett sitt 

samtycke, eftersom en sådan provisorisk tillämpning enligt artikel 218.5 endast ska ske 

”i förekommande fall”. 

 

                                                 
[1] EGT L 352, 30.12.2002, s. 3. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 

Titel Protokoll till avtalet om upprättande av en associering mellan 

Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och 

Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken 

Kroatiens anslutning till Europeiska unionen 
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Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada 
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP 
 

I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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