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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 ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international 
beskyttelse
(15300/1/19 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (15300/1/19 – C9-0102/2020),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0307),

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

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder 
og Retlige og Indre Anliggender (A9-0000/2020),

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 16.4.2019, P9_TA(2019)0359.
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Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 
nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse går helt tilbage til 
2018 og har til formål at skabe et retsgrundlag for eksisterende frivillige dataindsamlinger, der 
allerede er gennemført af de fleste nationale myndigheder, og samtidig give den nødvendige 
fleksibilitet til at indrette sig efter fremtidige databehov. 

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandling svarende til LIBE-
betænkningen i den foregående valgperiode (den 16. april 2019), efter at Coreper undlod at 
bekræfte den foreløbige aftale, der blev indgået under det rumænske formandskab den 
31. januar 2019. Forhandlingerne blev genoptaget med det nyvalgte parlament og det finske 
formandskab. 
 
Efterfølgende – og efter intensive tidlige interinstitutionelle andenbehandlingsforhandlinger 
på grundlag af et nyt forslag fra det finske formandskab, som ændrede den foreløbige aftale – 
nåede den lovgivende myndigheds to parter på trepartsmødet den 28. november 2019 endelig 
frem til en samlet politisk aftale, der indbefattede de relevante punkter i Parlamentets 
forhandlingsmandat. Den tekst, der blev opnået enighed om, blev bekræftet af Coreper den 
4. december 2019 og godkendt af LIBE-udvalget den 9. december 2019.

Eftersom Rådets førstebehandlingsholdning, der blev vedtaget den 20. marts 2020, til fulde 
afspejler den aftale, som blev indgået under de tidlige interinstitutionelle 
andenbehandlingsforhandlinger, anbefaler ordføreren, at Europa-Parlamentet godkender den 
uden ændringer, således at denne ændringsforordning kan blive vedtaget hurtigt og træde i 
kraft snarest muligt.


