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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. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 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 Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 
nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för 
åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap
(KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0059),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 151 och 308 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0060/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från 
utskottet för framställningar (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det är därför nödvändigt att ändra 
beslut nr 1904/2006/EG för att möjliggöra 
ett snabbare och effektivare genomförande 
av urvalsbesluten.

(6) För att möjliggöra ett snabbare och 
effektivare genomförande av 
urvalsbesluten är det därför nödvändigt att 
slopa det rådgivande förfarandet och i 
stället införa kravet att kommissionen 
utan dröjsmål ska informera 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
om de åtgärder som vidtagits för att
genomföra detta beslut utan bistånd av en 
kommitté.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Beslut 1904/2006/EG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2a. När kommissionen enligt det här 
beslutet antar beslut om tilldelning av 
andra bidrag än de som anges i punkt 2 
ska den fastställa dessa beslut utan 
bistånd av en kommitté.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Beslut 1904/2006/EG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera den kommitté som avses i 
artikel 9 samt Europaparlamentet om alla 
andra urvalsbeslut som kommissionen 
fattar i samband med genomförandet av 
detta beslut. Denna information ska 
omfatta beskrivningar och analys av de 
inkomna ansökningarna, en beskrivning 
av bedömningen och urvalsförfarandet 
samt en förteckning över de projekt som 
föreslås få bidrag och de som fått avslag.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Beslut 1904/2006/EG
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Artikel 9.3 i beslut nr 1904/2006/EG 
ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut – ändringsakt
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet och rådet om 
effekterna av detta beslut 18 månader 
efter ikraftträdandet.

Or. en
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MOTIVERING

Beslutsprocess för genomförandet av programmen

Europaparlamentets och rådets beslut om att anta fleråriga program på området för kultur, 
utbildning och aktivt medborgarskap innehåller bestämmelser om förfarandena i 
”kommittésystemet” och ett antal åtgärder som är nödvändiga för programmens 
genomförande.

Dessa fφrfaranden anges i rεdets beslut 1999/468/EG om de fφrfaranden som ska tillδmpas 
vid utφvandet av kommissionens genomfφrandebefogenheter, δndrat genom rεdets beslut 
2006/512/EG.

Enligt de fleråriga programmens grundläggande rättsakter ska urvalsbesluten fattas antingen 
genom ett förvaltningsförfarande eller genom ett rådgivande förfarande. Där anges också hur 
många och vilka urvalsbeslut som ska behandlas enligt förvaltningsförfarandet. Alla andra 
åtgärder, inklusive urvalsbesluten, omfattas av det rådgivande förfarandet.

Kommissionens förslag

Kommissionen anser att urvalsbesluten blir mer tidskrävande och mindre effektiva om de 
antas enligt det rådgivande förfarandet.

Kommissionen noterar också att programinsatserna berör ett förhållandevis stort antal 
bidragsmottagare vars verksamhet är starkt beroende av gemenskapsstöd, samtidigt som 
medlen i fråga är begränsade.

Kommissionen föreslår att det rådgivande förfarandet ska avskaffas för urvalsbeslut så att 
beslutsfattandet förenklas, till fördel för potentiella stödmottagare.

Kommissionen konstaterar också att programkommittén – för att minska tidsåtgången för 
samråd om de urvalsbeslut som omfattas av det rådgivande förfarandet – numera använder det 
skriftliga förfarandet och har fem dagar på sig för att uttala sig om de urvalsbeslut som den 
föreläggs för yttrande.

Kommentarer

Föredraganden anser att kommittésystemet är mycket värdefullt, eftersom det ger parlamentet 
rätten till kontroll och information så att det kan övervaka genomförandet av rättsakter som 
antas enligt medbeslutandeförfarandet och motsätta sig åtgärder som kommissionen planerar 
men som parlamentet anser går utöver dess genomförandebefogenheter enligt rättsakten.

Föredraganden vill understryka att utskottet för kultur och utbildning vid upprepade tillfällen 
har förespråkat ett snabbt, effektivt och insynsvänligt förfarande, som ändå garanterar rätten 
till kontroll och information i samband med beslutsfattandet.
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För att urvalsförfarandet ska bli snabbt och effektivt – till fördel för bidragsmottagarna – och 
för att programmens mål ska uppnås på bästa möjliga sätt utan att beslutsprocessen blir 
mindre insynsvänlig, skulle det rådgivande förfarandet kunna bytas ut. Ett krav är dock att 
kommissionen i så fall utan dröjsmål informerar parlamentet och medlemsstaterna om vilka 
urvalsbeslut som kommer att fattas utan att översändas till programkommittén.

Kommissionen bör också utan dröjsmål informera programkommittén och parlamentet om 
hela urvalsförfarandet, alla bidragsansökningar som har granskats samt hur dessa har 
bedömts. Dessutom bör kommissionen tillhandahålla en fullständig förteckning över vilka 
projekt som beviljats stöd och vilka som fått avslag.

Eftersom detta förfarande är nytt är det viktigt att lagstiftarna – rådet och parlamentet – kan 
utvärdera resultatet av de nya åtgärderna inom en rimlig tid från det att den nya rättsakten har 
trätt i kraft. Därför bör kommissionen redovisa resultaten för parlamentet och rådet.  

Överenskommelse mellan rådet och parlamentet efter behandlingen enligt 
medbeslutandeförfarandet

Föredraganden välkomnar det konstruktiva och vidsynta interinstitutionella samarbetet om 
kommissionens förslag, att programmen ska genomföras öppet och effektivt samt att 
lagstiftarna – rådet och parlamentet – kommer att informeras snabbt och systematiskt.

Förslaget till betänkande speglar resultatet av de överläggningar som hållits med rådet och 
kommissionen under behandlingen enligt medbeslutandeförfarandet.
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