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8.12.2016 A8-0344/305 

Ändringsförslag  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 6 – artikel 73a (ny) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 73a  

 Artikel 73d 

 Genomförande av förhandlingar 

 1. Parlamentets förhandlingsgrupp ska 

ledas av föredraganden, och det ansvariga 

utskottets ordförande eller en av dess vice 

ordförande som ordföranden utsett ska 

fungera som ordförande för gruppen. 

Gruppen ska omfatta åtminstone de 

skuggföredraganden från varje politisk 

grupp som önskar delta. 

 2. Alla handlingar som avses diskuteras 

vid ett möte med rådet och kommissionen 

(trepartsmöte) ska översändas till 

förhandlingsgruppen minst 48 timmar, 

eller i brådskande fall minst 24 timmar, 

före trepartsmötet. 

 3. Efter varje trepartsmöte ska 

förhandlingsgruppens ordförande och 

föredraganden på förhandlingsgruppens 

vägnar avlägga rapport vid det ansvariga 

utskottets nästföljande sammanträde. 

 Om det visar sig vara omöjligt att 

sammankalla ett utskottssammanträde 

inom lämplig tid ska 

förhandlingsgruppens ordförande och 

föredraganden på förhandlingsgruppens 

vägnar avlägga rapport vid ett möte med 

utskottets samordnare. 
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 4. Om förhandlingarna leder till en 

preliminär överenskommelse ska det 

ansvariga utskottet underrättas utan 

dröjsmål. Handlingar som återspeglar 

resultatet av det avslutande trepartsmötet 

ska ställas till utskottets förfogande och 

offentliggöras. Den preliminära 

överenskommelsen ska läggas fram för 

det ansvariga utskottet, som ska besluta 

genom en enda omröstning med en 

majoritet av de avgivna rösterna. Om 

överenskommelsen godkänns ska den 

inges till parlamentet för behandling, med 

tydlig markering av de ändringar som 

gjorts i utkastet till lagstiftningsakt. 

 5. Om de utskott som enligt artiklarna 54 

och 55 är berörda inte kan enas, ska de 

närmare bestämmelserna om inledandet 

av förhandlingar och genomförandet av 

sådana förhandlingar fastställas av 

utskottsordförandekonferensens 

ordförande i enlighet med de principer 

som anges i de artiklarna. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Ändringsförslag  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – artikel 117 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Parlamentet ska välja kommissionens 

ordförande med en majoritet av sina 

ledamöter. 

I överensstämmelse med artikel 17.7 i 

fördraget om Europeiska unionen ska 

parlamentet välja kommissionens 

ordförande med en majoritet av sina 

ledamöter. 

Omröstningen ska vara sluten. Omröstningen ska vara sluten. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Ändringsförslag  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – artikel 198 – punkt 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. I en begäran om att en 

undersökningskommitté ska tillsättas ska 

det anges vad som ska utredas och den ska 

innehålla en detaljerad redogörelse för de 

skäl som motiverar undersökningen. På 

förslag av talmanskonferensen ska 

parlamentet fatta beslut om huruvida 

undersökningskommittén ska tillsättas och 

hur den i så fall ska vara sammansatt. 

Beslut om sammansättning ska fattas i 

enlighet med artikel 199. 

3. I en begäran om att en 

undersökningskommitté ska tillsättas ska 

det anges vad som ska utredas, och den ska 

innehålla en detaljerad redogörelse för de 

skäl som motiverar undersökningen. På 

förslag av talmanskonferensen ska 

parlamentet fatta beslut om huruvida 

undersökningskommittén ska tillsättas och 

hur många ledamöter som i så fall ska 

ingå i den. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Ändringsförslag  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – artikel 199 – punkt 1 – stycke 1 – led a (nytt) 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 a) 1a. Utskottens sammansättning 

ska så långt som möjligt avspegla 

parlamentets sammansättning. Vid 

fördelningen av utskottsplatser mellan de 

politiska grupperna ska närmaste heltal 

över eller närmaste heltal under resultatet 

av den proportionella beräkningen 

användas. 

 Om de politiska grupperna inte kommer 

överens om den proportionella 

fördelningen inom ett eller flera specifika 

utskott ska talmanskonferensen besluta. 

 1b. Om en politisk grupp beslutar att inte 

inta sina platser i ett utskott eller inte 

utser några ledamöter inom den av 

talmanskonferensen fastställda tidsfristen, 

ska platserna i fråga förbli vakanta. De 

politiska grupperna får inte utbyta platser 

sinsemellan. 

 1c. Om en ledamots byte av politisk grupp 

medför en rubbning av den proportionella 

fördelningen av utskottsplatser så som 

anges i punkt 1a, och om de politiska 

grupperna inte kommer överens på ett sätt 

som säkerställer överensstämmelse med 

principerna i den punkten, ska 

talmanskonferensen fatta de beslut som 

krävs. 

 1d. Eventuella ändringar som beslutas i 

de politiska gruppernas eller de grupplösa 
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ledamöternas utnämningar ska meddelas 

talmannen, som ska tillkänna ge dem i 

kammaren senast i början av nästföljande 

sammanträde. Dessa beslut ska träda i 

kraft på dagen för tillkännagivandet. 

 1e. De politiska grupperna och de 

grupplösa ledamöterna får till varje 

utskott utse ett antal suppleanter, som inte 

får vara fler än de ordinarie ledamöter 

som den politiska gruppen eller de 

grupplösa ledamöterna har rätt att utse 

till utskottet. Talmannen ska underrättas 

om detta. Dessa suppleanter ska ha rätt 

att närvara och yttra sig vid 

utskottssammanträden och att i den 

ordinarie ledamotens frånvaro delta i 

omröstningar. 

 1f. Om en ordinarie ledamot är 

frånvarande och suppleanter antingen 

inte har utsetts eller är frånvarande, kan 

den ordinarie ledamoten välja att under 

sammanträden låta sig företrädas av en 

annan ledamot från samma politiska 

grupp, eller, om ledamoten är en grupplös 

ledamot, av en annan grupplös ledamot, 

som har rätt att rösta. Detta ska anmälas 

till utskottsordföranden senast innan 

omröstningen påbörjas. 

 Den anmälan som anges i punkt 1f sista 

meningen ska inges innan debatten 

avslutas eller omröstningen 

inleds beträffande den eller de punkter för 

vilka den ordinarie ledamoten ska 

ersättas. 

 I enlighet med denna artikel gäller 

följande: 

 – För att få vara ordinarie ledamot eller 

suppleant i ett utskott måste en ledamot 

vara medlem i en politisk grupp. 

 – Om det antal ordinarie ledamöter som 

en politisk grupp har i ett utskott ändras, 

ska det högsta antal ständiga suppleanter 

som denna grupp får utse anpassas efter 

detta. 
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 – Ledamöter som byter politisk grupp 

har inte rätt att behålla en ställning som 

ordinarie ledamot eller suppleant i ett 

utskott som de innehade som medlemmar 

av sin ursprungliga grupp. 

 – Under inga omständigheter får en 

utskottsmedlem vara suppleant för en 

ledamot som tillhör en annan politisk 

grupp. 

 (De två sista onumrerade styckena i 

denna artikel införs som tolkningar.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Ändringsförslag  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 3 – artikel 212 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. På talmanskonferensens förslag 

ska parlamentet tillsätta ständiga 

interparlamentariska delegationer samt 

besluta om deras utformning och antalet 

ledamöter med hänsyn till 

delegationernas uppgifter. Val av 

ledamöter i delegationerna för hela 

valperioden ska förrättas vid den första 

eller andra sammanträdesperioden efter 

nyval till parlamentet. 

2. De politiska grupperna ska så 

långt det är möjligt se till att 

medlemsstaterna, olika politiska 

åskådningar och kvinnor och män är 

rättvist företrädda. Mer än en tredjedel av 

en delegations ledamöter får inte vara av 

samma nationalitet. Artikel 199.1d, 199.1e 

och 199.1f ska gälla i tillämpliga delar. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Ändringsförslag  310 

Manfred Weber 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Ledamöter får bilda grupper efter politisk 

samhörighet. 

Ledamöter får bilda grupper endast efter 

politisk tillhörighet. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Ändringsförslag  311 

Manfred Weber 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 4 – artikel 32 – punkt 1 – stycke 1 – tolkning 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Parlamentet behöver i normala fall inte 

bedöma gruppledamöters politiska 

samhörighet. Ledamöter som tillsammans 

bildar en grupp i enlighet med denna 

artikel accepterar per definition att de har 

politisk samhörighet. Endast då de 

berörda ledamöterna förnekar detta blir 

det nödvändigt för parlamentet att 

bedöma om gruppen har bildats i enlighet 

med arbetsordningens bestämmelser. 

utgår 

Or. en 

 


