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Program for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, plante-,
dyre-, fødevare- og foderområdet og europæiske statistikker (programmet
for det indre marked) 2021-2027 ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. april 2021 om Rådets
førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om oprettelse af et program for det indre marked, virksomheders,
herunder små og mellemstore virksomheders, konkurrenceevne, plante-, dyre-,
fødevare- og foderområdet og europæiske statistikker (programmet for det indre
marked) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr.
254/2014 og (EU) nr. 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD))
(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)
Europa-Parlamentet,
–

der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14281/1/2020 – C9-0133/2021),

–

der henviser til udtalelse af 17. oktober 20181 fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg,

–

der henviser til udtalelse af 5. december 20182 fra Regionsudvalget,

–

der henviser til sin holdning ved førstebehandling3 til Kommissionens forslag til
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0441),

–

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

–

der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–

der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–

der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og
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Forbrugerbeskyttelse (A9-0142/2021),
1.

godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

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 afsluttet, 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.

