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Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. november 2011 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for støtte til videreudvikling 

af en integreret havpolitik (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(KOM(2010)0494), 

 

- der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, artikel 74, artikel 77, stk. 2, artikel 91, 

stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, 

artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C7-0292/2010), 

 

- der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag, 

 

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

 

- der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 

16. februar 20111, 

 

- der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 27. januar 20112 

 

- der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. oktober 2011 forpligtede sig til 

at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde; 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37, 

 

- der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra 

Fiskeriudvalget, Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A7-0163/2011), 

 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

 

2. godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er 

vedføjet som bilag til denne beslutning; 

 

3. godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til 

                                                 
1  EUT C 107 af 6.4.2011, s. 64. 
2  EUT C 104 af 2.4.2011, s. 47. 



denne beslutning; 

 

4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

de nationale parlamenter. 



 



 

P7_TC1-COD(2010)0257 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. november 2011 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 

om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik 

 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1255/2011) 

 



 



 

BILAG 

 

 

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
 

I henhold til artikel 9 er finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for støtte til 

videreudvikling af den integrerede EU-havpolitik for perioden 2011-2013 fastlagt til 

40 000 000 EUR. Denne ramme sammensættes af 23 140 000 EUR, der tages fra 2011-

budgettet uden at trække på den til rådighed værende margen i udgiftsområde 2 i den flerårige 

finansielle ramme, og 16 660 000 EUR, inklusive en bevilling til teknisk bistand, der er opført i 

budgetforslaget og accepteret af Rådet under dets behandling af 2012-budgettet, samt et 

yderligere beløb på 200 000 EUR til teknisk bistand, der skal opføres i 2013-budgettet.  

 

Til det formål vil det være nødvendigt at ændre 2011-budgettet med henblik på at oprette den 

nødvendige kontoplan og opføre bevillingerne i reserven. De vedtagne budgetter for 2012 og 

2013 vil skulle indeholde de for disse to år relevante beløb.  

 

 

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet 

 

Europa-Parlamentet og Rådet udelukker ikke muligheden for at indsætte bestemmelser om 

delegerede retsakter i kommende programmer efter 2013 på grundlag af relevante forslag fra 

Kommissionen. 

 


