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Ändringsförslag 12
Pervenche Berès

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det anta sitt beslut med beaktande av en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten. Rekommendationen ska 
innehålla beaktandeled men inga skäl. 
Den får innehålla en kort motivering, som 
föredraganden ska vara ansvarig för och 
som inte ska gå till omröstning. Denna 
motivering måste emellertid vara i 
överensstämmelse med 
rekommendationens text såsom den 
antagits av ansvarigt utskott. Om så inte 
är fallet kan det ansvariga utskottets 
ordförande stryka motiveringen.
Det ansvariga utskottet får tillsammans 
med sin rekommendation lägga fram ett 
resolutionsförslag. Utskott som utsetts till 
rådgivande utskott i enlighet med 
artikel 188.3 kan anta yttranden som 
innehåller förslag till delar av det
resolutionsförslag som lagts fram av det 
ansvariga utskottet.
Det ansvariga utskottet ska hantera 
begäran om godkännande utan onödigt 
dröjsmål. Om det ansvariga utskottet inte 
har antagit en rekommendation inom 
fyra månader efter det att begäran om 
godkännande hänvisats till utskottet, ska 
det meddela parlamentet om detta. 
Parlamentet kan anordna en debatt 
utifrån detta. 

Or. en
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Ändringsförslag 13
Gerald Häfner
on behalf of the Greens/EFA Group

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det anta sitt beslut med beaktande av en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten. Rekommendationen ska 
innehålla beaktandeled och får innehålla 
skäl.

Or. en

Ändringsförslag 14
Eva Joly

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt i 
enlighet med fördraget om Europeiska 
unionen eller fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska det anta sitt
beslut med beaktande av en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten. Rekommendationen får åtföljas 
av skäl, vilka inte på något sätt får ändra 
texten i förslaget till rättsakt eller ange 
villkor för dess antagande eller 
tillämpning. 

Or. en
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Motivering

För öppenhetens skull bör parlamentet kunna motivera sina beslut genom förklarande skäl. 
Detta kommer också att stärka parlamentets politiska roll, särskilt gentemot andra 
institutioner. För att öka synligheten för parlamentets akter är det att föredra att förklaringen 
till dess beslut att ge eller inte ge godkännande inkluderas i den rekommendation där 
godkännande ges eller inte ges snarare än i ett separat resolutionsförslag.

Ändringsförslag 15
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

 När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt eller 
ett internationellt avtal ska det anta sitt
beslut med beaktande av en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten. Rekommendationen ska 
innehålla beaktandeled men inga skäl. 
Den får innehålla en kort motivering, som 
föredraganden ska vara ansvarig för och 
som inte ska gå till omröstning. 
Ändringsförslag som lagts fram i utskottet 
ska vara tillåtliga endast om de syftar till 
att avge en annan rekommendation än 
den som föreslagits av föredraganden.

Or. de

Ändringsförslag 16
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Det ansvariga utskottet får tillsammans 
med sin rekommendation lägga fram ett 
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resolutionsförslag som inte avser 
lagstiftning, där parlamentet på ett 
samstämt och tydligt sätt motiverar sitt 
beslut eller kommer med 
rekommendationer beträffande 
rättsaktens respektive det internationella 
avtalets genomförande. Vid behov ska det 
ansvariga utskottet uppmana delaktiga 
utskott att yttra sig.

Or. de

Ändringsförslag 17
Eva Joly

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

I välgrundande brådskande situationer 
får en tidsfrist fastställas för antagandet 
av rekommendationen. Bestämmelserna i 
artikel 52.4 och 52.5 ska tillämpas i 
tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Parlamentet kan ta den tid det anser behövs innan det ger sitt godkännande. Rådgivande 
utskott bör också ges rimlig tid för att fullgöra sina uppgifter på ändamålsenligt sätt. Att 
godtyckligt fastställa en kort tidsfrist skulle därför motverka dessa syften. Det är dock rimligt 
att tillåta undantag i välmotiverade brådskande situationer. Bestämmelserna i artikel 52.2 
och 52.4 tar redan hänsyn till situationer där föredraganden omotiverat fördröjer 
framläggandet av sitt betänkande, och skulle därför kunna tillämpas, i tillämpliga delar, även 
på godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag 18
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Det ansvariga utskottet ska hantera 
begäran om godkännande utan onödigt 
dröjsmål. Om det ansvariga utskottet 
beslutar att inte lämna någon 
rekommendation eller om det inte har 
antagit en rekommendation inom ett år 
efter det att begäran om godkännande 
hänvisats till utskottet, får 
talmanskonferensen, utan 
rekommendation, föra upp frågan på 
föredragningslistan för en senare 
sammanträdesperiod för behandling.

Or. en

Ändringsförslag 19
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Det ansvariga utskottet ska hantera 
begäran om godkännande inom rimlig tid. 
Om det ansvariga utskottet på eventuell 
begäran av ett deltagande utskott beslutar 
att tillfälligt uppskjuta behandlingen, ska 
det fatta ett formellt beslut om detta med 
en majoritet av de avgivna rösterna. 

Or. de

Ändringsförslag 20
Pervenche Berès

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt för vilken fördraget 
om Europeiska unionen eller fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt kräver 
parlamentets godkännande, varvid inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Parlamentet ska i en enda omröstning och
med utgångspunkt i rekommendationen 
från det ansvariga utskottet fatta beslut 
om den rättsakt för vilken fördraget om 
Europeiska unionen eller fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt kräver 
parlamentets godkännande, varvid inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt eller, om 
ingen majoritet anges i den aktuella 
artikeln, majoriteten av de avgivna 
rösterna. Om den nödvändiga majoriteten 
inte uppnås ska den föreslagna rättsakten 
inte anses ha godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 21
Gerald Häfner
on behalf of the Greens/EFA Group

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt för vilken fördraget 
om Europeiska unionen eller fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt kräver 
parlamentets godkännande, varvid inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Parlamentet ska i en enda omröstning om 
godkännande, med beaktande av 
rekommendationen från det ansvariga 
utskottet, fatta beslut om den rättsakt för 
vilken fördraget om Europeiska unionen 
eller fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt kräver parlamentets 
godkännande, varvid inga ändringsförslag 
får läggas fram. Den för godkännande 
nödvändiga majoriteten ska vara den 
majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
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fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt eller, om 
ingen majoritet anges i den aktuella 
artikeln, majoriteten av de avgivna 
rösterna. Om den nödvändiga majoriteten 
inte uppnås ska den föreslagna rättsakten 
inte anses ha godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 22
Eva Joly

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Parlamentet ska i en enda omröstning
yttra sig över den rättsakt för vilken
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt kräver parlamentets 
godkännande, varvid inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel
i fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Den för godkännande nödvändiga 
majoriteten i kammaren ska vara den 
majoritet som anges i den artikel i
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt eller, om 
ingen majoritet anges i den aktuella 
artikeln, majoriteten av de avgivna 
rösterna. Om den nödvändiga majoriteten 
inte uppnås ska den föreslagna rättsakten 
anses ha förkastats.

Or. en

Motivering

Kravet på en enda omröstning utan ändringsförslag om godkännandeförfaranden har skapat 
förvirring, vilket lett till inkonsekventa tolkningar och tillämpningar av denna bestämmelse. 
Dessutom har det försvagat parlamentets ställning, särskilt gentemot andra institutioner. 
Detta ändringsförslag syftar till att korrigera denna situation. Ändringsförslaget 
överensstämmer dock med, och återger, förslaget från utskottet för konstitutionella frågor 
(AFCO) om att förtydliga omröstningsresultatet i fall där den majoritet som krävs för 
godkännande inte uppnås.
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Ändringsförslag 23
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Parlamentet ska i en enda omröstning
yttra sig över den rättsakt för vilken
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt kräver parlamentets 
godkännande, varvid inga ändringsförslag 
får läggas fram. Den för godkännande 
nödvändiga majoriteten ska vara den 
majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Parlamentet ska besluta om rättsakter eller 
internationella avtal för vilka fördraget om 
Europeiska unionen eller fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt kräver 
parlamentets godkännande, i en enda 
omröstning om godkännande, varvid inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt eller, om 
ingen majoritet anges i den aktuella 
artikeln, majoriteten av de avgivna 
rösterna. Om den nödvändiga majoriteten 
inte uppnås ska den föreslagna rättsakten 
inte anses ha godkänts.

Or. de

Ändringsförslag 24
Rafał Trzaskowski

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. Det ansvariga utskottet ska hantera 
begäran om godkännande utan onödigt 
dröjsmål. Om det ansvariga utskottet inte 
har antagit en rekommendation inom 
sex månader efter det att begäran om 
godkännande hänvisats till utskottet, får 
talmanskonferensen antingen föra upp 
frågan på föredragningslistan för 
nästföljande sammanträdesperiod för 
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behandling eller, i välgrundade fall,
besluta att förlänga perioden på sex 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 25
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Vid anslutningsfördrag och 
internationella avtal samt när det gäller att 
slå fast att en medlemsstat allvarligt och 
ihållande åsidosätter gemensamma
principer ska artiklarna 74c, 74e och 90 i 
arbetsordningen tillämpas. Vid närmare 
samarbete på ett område som omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
artikel 74g i arbetsordningen tillämpas.

2. Vid anslutningsfördrag och 
internationella avtal, fastslående av att en 
medlemsstat allvarligt och ihållande 
åsidosätter grundläggande principer, 
fastställande av parlamentets 
sammansättning, upprättande av 
fördjupat samarbete mellan 
medlemsstater eller antagande av den 
fleråriga budgetramen ska artiklarna 74c, 
90, 74e, 74f, 74g respektive 75 i 
arbetsordningen tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 26
Pervenche Berès

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till 
lagstiftningsakt eller ett tilltänkt 
internationellt avtal kan det ansvariga 
utskottet, för att förfarandet ska leda till 
ett positivt resultat, besluta att förelägga 
parlamentet ett interimsbetänkande om 
förslaget med ett resolutionsförslag som 

3. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till 
lagstiftningsakt kan det ansvariga utskottet 
i början av förfarandet förelägga 
parlamentet ett interimsbetänkande om 
förslaget med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
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innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

rättsakt. Innehållet i ett resolutionsförslag, 
såsom det antagits av parlamentet, ska 
utgöra grunden för kommissionens 
mandat.

Or. en

Ändringsförslag 27
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till 
lagstiftningsakt eller ett tilltänkt 
internationellt avtal kan det ansvariga 
utskottet, för att förfarandet ska leda till 
ett positivt resultat, besluta att förelägga 
parlamentet ett interimsbetänkande om 
förslaget med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

3. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till 
lagstiftningsakt eller ett tilltänkt 
internationellt avtal kan det ansvariga 
utskottet förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om förslaget med ett 
resolutionsförslag som innehåller 
rekommendationer om ändring eller 
genomförande av förslaget till rättsakt.

Or. de

Ändringsförslag 28
Pervenche Berès

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Om ett utskott begär att vara 
associerat utskott i 
godkännandeförfarandet enligt 
bestämmelserna i artikel 50, ska 
talmanskonferensen besluta om denna 
begäran ska beviljas.

Or. en
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