
 

 

P7_TA(2014)0419 

Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat 

vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska 

unionen är part ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av 

det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid 

tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part  

(COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2012)0335), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0155/2012), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 april 2014 att 

godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0124/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen1. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution. 

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

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

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

kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

                                                 
1  Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 23 maj 2013 (Antagna texter, 

P7_TA(2013)0219). 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0163 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 

upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med 

tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i 

internationella avtal där Europeiska unionen är part 

 

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

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 912/2014.) 



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen 

Antagandet och tillämpningen av denna förordning påverkar inte den befogenhetsfördelning 

som fastställs genom fördragen och ska inte tolkas som unionens utövande av delad befogenhet 

på områden där unionens befogenhet inte har utövats. 


