
 

 

P7_TA(2013)0583 

Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av 

Mayottes ställning * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om utkastet till 

rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU till följd av ändringen av 

Mayottes ställning (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE)) 

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0413) och rådets utkast 

(14220/2013), 

– med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 

enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0355/2013), 

– med beaktande av artikel 155.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, den 

rättsliga grund som kommissionen antagit för förslaget, 

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 

grunden, 

– med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

(A7-0414/2013), 

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.  

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 

sitt utkast.  

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändring  1 

Utkast till direktiv 

Titel 

 

 

Rådets utkast Ändring 

Förslag till rådets direktiv om ändring av 

rådets direktiv 2010/18/EU till följd av 

Förslag till rådets beslut om ändring av 

rådets direktiv 2010/18/EU till följd av 



 

 

ändringen av Mayottes ställning – ändringen av Mayottes ställning – 

Ändring  2 

Utkast till direktiv 

Beaktandeled 1 

 

 

Rådets utkast Ändring 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artikel 349, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

155.2 och 349, 

Ändring  4 

Utkast till direktiv 

Skäl 1 

 

 

Rådets utkast Ändring 

(1) Genom beslut 2012/419/EU1 beslutade 

Europeiska rådet att ändra Mayottes 

ställning i förhållande till Europeiska 

unionen med verkan från och med den 1 

januari 2014. Från och med denna dag 

upphör därför Mayotte att vara ett 

utomeuropeiskt territorium och blir i stället 

ett yttersta randområde enligt artiklarna 

349 och 355.1 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt. Med anledning av 

denna ändring av Mayottes rättsliga 

ställning kommer unionsrätten att vara 

tillämplig på Mayotte från och med den 1 

januari 2014. Med tanke på Mayottes 

särskilda strukturella ekonomiska och 

sociala situation som nytt yttersta 

randområde bör emellertid vissa specifika 

åtgärder rörande de särskilda villkoren för 

tillämpning av unionsrätten fastställas. 

(1) Genom beslut 2012/419/EU1 beslutade 

Europeiska rådet att ändra Mayottes 

ställning i förhållande till Europeiska 

unionen med verkan från och med den 1 

januari 2014. Från och med denna dag 

upphör därför Mayotte att vara ett 

utomeuropeiskt territorium och blir i stället 

ett yttersta randområde enligt artiklarna 

349 och 355.1 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt. Med anledning av 

denna ändring av Mayottes rättsliga 

ställning kommer unionsrätten att vara 

tillämplig på Mayotte från och med den 1 

januari 2014. Med tanke på Mayottes 

särskilda strukturella ekonomiska och 

sociala situation som nytt yttersta 

randområde bör emellertid vissa specifika 

åtgärder fastställas. 

__________________ __________________ 

1 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131. 1 EUT L 204, 31.7.2012, s. 131. 

 



 

 

Ändring  5 

Utkast till direktiv 

 

 

 

Rådets utkast Ändring 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS 

FÖLJANDE. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Ändring  6 

Utkast till direktiv 

Artikel 1 

Direktiv 2010/18/EU 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

 

Rådets utkast Ändring 

I artikel 3.2 i direktiv 20101/18/EU ska 

följande stycke läggas till:  

I artikel 3.2 i direktiv 2010/18/EU ska 

följande stycke läggas till: 

”Med avvikelse från första stycket ska för 

Mayotte som yttersta randområde i den 

mening som avses i artikel 349 i EUF-

fördraget den ytterligare period som avses 

däri förlängas till och med den 

31 december 2018.” 

”För det franska yttersta randområdet 

Mayotte ska den ytterligare period som 

avses i första stycket förlängas till och 

med den 31 december 2018.” 

 

Ändring  7 

Utkast till direktiv 

Artikel 2 

 

 

Rådets utkast Ändring 

Detta direktiv riktar sig till Republiken 

Frankrike. 

Detta beslut riktar sig till Republiken 

Frankrike. 

Ändring  8 

Utkast till direktiv 

Artikel 3 

 



 

 

 

Rådets utkast Ändring 

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 

2014. 

Detta beslut träder i kraft den 

1 januari 2014. 

 


