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Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet 

(ændring af "fusionsmarkedsordningen") ***II 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2012 om Rådets 

førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Rådets forordning 

(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede 

personer i Unionen (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (18733/1/2011 – C7-0022/2012), 

 

- der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol (nr. 2) om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 

Folketinget, den svenske Riksdag og det britiske Overhus, om at udkastet til 

lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet, 

 

- der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 20. januar 

20111, og 8. december 20112, 

 

- der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 27. januar 20113, 

 

- der henviser til sin holdning af 26. marts 20094, 

 

- der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om følgerne af Lissabontraktatens 

ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer 

(COM(2009)0665) – 'Omnibus'5 

 

- der henviser til Kommissionens ændrede forslag (COM(2010)0486 og COM(2011)0634), 

 

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

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 72, 

 

- der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Landbrug og Udvikling 

af Landdistrikter (A7-0032/2012), 

 

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning; 

                                                 
1  EUT C 84 af 17.3.2011, s. 49. 
2  Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. 
3  EUT C 104 af 2.4.2011, s. 44. 
4  EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 258. 
5  EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 1. 



 

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. 

 


