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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå avtalet 
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om sistnämnda lands 
deltagande i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för 
miljöinformation och miljöövervakning 
(KOM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0658)1,

– med beaktande av artikel 175.1 och artikel 300.2 första stycket och artikel 300.4 i EG-
fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0173/2004),

– med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Schweiziska edsförbundet 
parlamentets ståndpunkt.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Schweiz är ett av de mer betydande länderna i Europa som inte har något sorts medlemskap i 
Europeiska miljöbyrån (EEA), trots all användbar information och kunskap som landet har 
om Alperna. Schweiz ansökte formellt om medlemskap i byrån 1999 och förhandlingarna om 
medlemskap avslutades i juni 2004. Rådets förslag till beslut skulle innebära att Schweiz blev 
medlem i både EEA och EIONET.

Avtalet gör det möjligt för Schweiz att fullt ut delta i EEA:s arbetsprogram. Enligt avtalet 
gäller samma villkor för Schweiz deltagande som för de länder i Europeiska miljöbyrån som 
för närvarande inte är EU-medlemmar (Lichtenstein, Island och Norge). Det är också samma 
villkor som förhandlades fram för kandidatländernas deltagande.

Avtalet ingås på obestämd tid. Europeiska miljöbyrån kommer att behandla Schweiz som en 
medlemsstat, genom lika behandling när det gäller tillhandahållande av uppgifter och analyser 
rörande miljö, personal, avtal med tredjeländer samt utnämning av ämnescentrum och 
bestämmelser för dessas deltagande.

Schweiz måste inrätta en infrastruktur för att kunna tillhandahålla jämförbara uppgifter om sin 
egen miljösituation. Landet skall också bidra ekonomiskt till byråns budget för att täcka 
kostnaderna för sitt deltagande och det har rätt att delta i byråns styrelsemöten, men utan 
rösträtt.

Det finns åtskilliga fördelar med avtalet. Tillförlitlig och jämförbar information om 
miljösituationen i Europa kommer att öka och bli lättare att få fram. Dessutom kommer det att 
bidra till en integrerad bedömning av och miljörapportering om de ekosystem som är 
gemensamma för Schweiz och dess grannländer.


