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Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 

direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya 

psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 

2005/387/RIF (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10537/1/2017 – 

C8-0325/2017), 

– med beaktande av de motiverande yttranden från Förenade kungarikets underhus och 

Förenade kungarikets överhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om 

tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet 

till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

21 januari 20141, 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet2, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0618), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 

utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, 

– med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen, 

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för medborgerliga 

fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0317/2017). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

                                                 
1  EUT C 177, 11.6.2014, s. 52. 
2  Antagna texter 17.4.2014, P7_TA(2014)0454. 



 

 

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 

ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

 


