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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (00000/2006 – C6-0000/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0496)2,

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2006)0094)3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Regionaludviklingsudvalget
(A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-
traktatens artikel 254, stk. 1;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, 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.

  
1 Vedtagne tekster af 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Formålet med Kommissionens forslag om oprettelse af en europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde (EGGS) var at styrke og fremme grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde med henblik på at nå målene for social, økonomisk 
og territorial samhørighed. I betragtning af de vanskeligheder, som medlemsstaterne og de 
lokale og regionale myndigheder har haft i forbindelse med grænseoverskridende aktioner, er 
det nødvendigt at oprette et samarbejdsinstrument på fællesskabsplan, der gør det muligt på 
Fællesskabets område at oprette samarbejdsgrupper, der har status som juridisk person. 
Oprettelsen af en EGGS bør være frivillig.

Betænkningen om en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) blev enstemmigt 
vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen i juli 2005. Ordføreren foreslog et 
andet navn til dette nye instrument for at afspejle tre aspekter af målet "europæisk territorialt 
samarbejde", som Kommissionen har foreslået for perioden 2007-2013: grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde. Der blev foretaget væsentlige ændringer af 
Europa-Parlamentets holdning efter forslaget fra Rådet, der gav medlemsstaterne en større 
rolle, navnlig hvad angår følgende artikler:

• oprettelse af en EGTS (artikel 3, stk. 2)
• kontrol med forvaltningen af offentlige midler (artikel 3b)
• likvidation, insolvens, betalingsstandsning og ansvar (artikel 8a)

Til trods for at der er blevet gennemført væsentlige ændringer, mener ordføreren, at selve 
strukturen i den europæiske gruppe for grænseoverskridende samarbejde er blevet bevaret. 
Endvidere vil ikrafttrædelsen af dette instrument gøre det lettere at styrke det 
grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde mellem medlemsstaterne 
om at gennemføre programmer for territorialt samarbejde enten samfinansieret af 
Fællesskabet eller uden finansiel støtte (traktatens artikel 159, stk. 3). 


