
PR\1218435DA.docx PE660.352v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Retsudvalget

2020/0029(COD)

18.11.2020

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om erhvervelse og 
besiddelse af våben (kodifikation)
(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Magdalena Adamowicz

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 109)



PE660.352v01-00 2/6 PR\1218435DA.docx

DA

PR_COD_Codification

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)



PR\1218435DA.docx 3/6 PE660.352v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN..6



PE660.352v01-00 4/6 PR\1218435DA.docx

DA



PR\1218435DA.docx 5/6 PE660.352v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om erhvervelse og besiddelse af 
våben (kodifikation)
(COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0048),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0017/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 10. juni 20201 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig 
arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 109 og 59,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i 
en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages 
som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

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

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 14. oktober 2020

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om erhvervelse og besiddelse af 
våben (kodifikation)
COM(2020)0048 af 19.2.2020 – 2020/0029(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, har den rådgivende gruppe bestående af 
de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved skriftlig procedure 
behandlet ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation 
af Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben 
konstaterede den rådgivende gruppe følgende:
1. I betragtning 13 bør det andet punktum udgå.
2. I betragtning 15 bør ordene "og -mægleres" tilføjes efter hver af de to forekomster af ordene 

"våbenhandleres".
3. I betragtning 31 bør ordet "også" indsættes mellem ordene "bør" og "henvise".
4. I artikel 22, stk. 1, bør ordene "external Union frontiers" (dansk: "Unionens ydre grænser") 

i den engelske sprogudgave erstattes af ordene "external borders of the Union".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent 
faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige 
ændringer.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør


