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Program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken 

(Meets-programmet) ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2008 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om ett program för modernisering av den 

europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) (KOM(2007)0433 – C6-

0234/2007 – 2007/0156(COD)) 

 

(Medbeslutandeförfarande: första behandlingen) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2007)0433), 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 

kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0234/2007), 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 

förvaltning1, 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 

från budgetutskottet (A6-0240/2008). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet anser att den finansieringsram som anges i lagförslaget måste vara 

förenlig med taket för underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2007–2013 efter att den 

ändrats genom beslut 2008/371/EC2, och påpekar att det årliga beloppet kommer att 

beslutas under det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i det 

interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 

                                                 
1  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. 
2  EUT L 128, 16.5.2008, s. 8. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juli 2008 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om ett program för 

modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets-programmet) 



 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 

1297/2008/EG.) 

 


