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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 rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och 
rådets förordning (EU) nr 390/2014
(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06833/1/2020– 
C9-0144/2021),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
18 oktober 20181,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 20182,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet3, en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0383),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0144/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande 
som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

1 EUT C 62, 15.2.2019, s. 178.
2 EUT C 461, 21.12.2018, s. 196.
3 Antagna texter 17.4.2019, P9_TA(2019)0407.
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generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med Europaparlamentets och 
rådets uttalanden om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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KORTFATTAD MOTIVERING

I och med programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden slås två befintliga 
finansieringsprogram ihop, närmare bestämt programmet ”Rättigheter, jämlikhet och 
medborgarskap” och programmet ”Ett Europa för medborgarna”. Det allmänna målet för 
programmet är att skydda och främja de rättigheter och värden som stadfästs i fördragen och i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

En av de största framgångarna i förhandlingarna var införandet av ett ”Unionens värden”-
segment bland programmets särskilda mål. Genom att främja rättigheter och värden kommer 
programmet att bidra till uppbyggnaden av en mer demokratisk och inkluderande union, 
främja jämlikhet och respekten för rättsstatsprincipen och demokratisk dialog, öppenhet och 
god förvaltning, även genom att stödja det civila samhällets organisationer. Dessutom 
innehåller de segment som avser jämlikhet, rättigheter och jämställdhet, medborgarnas 
engagemang och deltagande och kampen mot alla former av våld, särskilt könsrelaterat våld 
(Daphne), skärpta bestämmelser som säkerställer tillräckligt stöd för dem i det civila 
samhället som verkar på dessa områden. Dessutom angavs lämplig finansiering, inklusive 
från det extra anslaget, med tydliga belopp per särskilt mål. Under förhandlingarna enades 
medlagstiftarna också om en gemensam förklaring i vilken det fastställs att segmentet 
Unionens värden i detta program bör få betydande finansiering från och med den 1 januari 
2021. 

De interinstitutionella förhandlingarna i detta ärende avslutades den 17 december 2020. 
Resultatet av förhandlingarna godkändes av Coreper den 3 februari 2020 och en 
bekräftelseomröstning hölls i LIBE-utskottet den 4 februari 2021. Eftersom rådets ståndpunkt 
vid första behandlingen, som antogs den 19 april 2021, till fullo återspeglar den 
överenskommelse som nåddes i början av andra behandlingen, är rekommendationen för 
andra behandlingen att godkänna rådets ståndpunkt.
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BILAGA

Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring om finansieringen av 
segmentet Unionens värden under 2021

Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter är medlagstiftarna överens om att 
segmentet Unionens värden inom programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och 
värden bör få betydande finansiering från och med den 1 januari 2021.
Medlagstiftarna uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att nå det målet, 
särskilt att bedöma användningen av flexibilitetsmekanismer inom den rättsliga ramen för 
EU:s årliga budget för 2021, i enlighet med kriterierna för aktivering i förordningen om den 
fleråriga budgetramen.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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