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Ändringsförslag 60
Elmar Brok

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Om inte annat föreskrivs ska presidiet anta
bestämmelser om genomförandet av 
Europaparlamentets ledamotsstadga.

Om inte annat föreskrivs ska kammaren 
besluta om bestämmelser om 
genomförandet av Europaparlamentets 
ledamotsstadga på grundval av en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet.

Or. en

Motivering

När ledamotsstadgan utarbetades utgick man från att genomförandet och den konkreta 
utformningen av de bestämmelser i stadgan som inte var specificerade i detalj kräver beslut 
i kammaren. I jämförelse med om enbart presidiet fattar beslut har detta förfarande den 
fördelen att man når en långt högre grad av öppenhet och att alla ledamöter deltar i 
utarbetandet av de föreskrifter som gäller för dem och därmed också ansvarar för 
utformningen av dessa.

Ändringsförslag 61
Elmar Brok

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 23 - punkt 2 och punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Presidiet ska avgöra ekonomiska, 
organisatoriska och administrativa ärenden 
som rör ledamöterna, parlamentets interna 
organisation, dess sekretariat och dess 
organ.

2. Presidiet ska avgöra ekonomiska, 
organisatoriska och administrativa ärenden 
som rör parlamentets interna organisation,
dess sekretariat och dess organ.

2a. Presidiet ska fatta ekonomiska, 
organisatoriska och administrativa beslut 
i frågor som rör ledamöterna på förslag 
från generalsekreteraren eller en politisk 
grupp.
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Or. en

Motivering

Förtydligande: Det finns ingen tydlig bestämmelse om rätten att lägga fram handlingar eller 
ändringsförslag till presidiesammanträdena. I den utsträckning det gäller ärenden som rör 
ledamöterna bör de politiska grupperna ges formell behörighet att inge handlingar och 
ändringsförslag som blir föremål för diskussion och omröstning.

Ändringsförslag 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 23 - punkt 11a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

  11a. Presidiet ska utse två eller fler vice 
talmän som ska ansvara för 
förbindelserna med de nationella 
parlamenten.
Dessa ska regelbundet rapportera till 
talmanskonferensen om sin verksamhet i 
detta avseende.

Or. en

(Ändringsförslaget återger delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 25.3 andra och tredje 
meningarna, som utgår om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 63
József Szájer

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 38a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 38a
Prövning av respekten för subsidiaritets-

och proportionalitetsprinciperna
1. Vid prövning av ett förslag till rättsakt 
ska parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget till rättsakt står i 
överensstämmelse med subsidiaritets- och 
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proportionalitetsprinciperna. Utom i de 
brådskande fall som avses i artikel 4 
i protokollet om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen 
får parlamentet inte avsluta sin första 
behandling före utgången av den frist på 
åtta veckor som fastställs i artikel 6 
i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.
2. Utskottet med behörighet i de frågor 
som avses i punkt 1 kan på begäran av det 
ansvariga utskottet eller på eget initiativ 
besluta att utarbeta rekommendationer 
om förslag till rättsakter.
3. Om ett nationellt parlament lämnar ett 
motiverat yttrande till talmannen 
i enlighet med artikel 3 i protokollet om de 
nationella parlamentens roll 
i Europeiska unionen och artikel 6 
i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna ska detta 
yttrande hänvisas till det ansvariga 
utskottet och vidarebefordras för 
kännedom till utskottet med behörighet 
i frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen. När parlamentet 
tar emot ett motiverat yttrande efter det att 
det ansvariga utskottet har antagit sitt 
betänkande ska detta yttrande översändas 
som en plenarhandling till alla ledamöter 
före omröstningen. Ordföranden för det 
ansvariga utskottet kan begära att frågan 
återförvisas till utskottet.
4. När minst en tredjedel av det totala 
antal röster som tilldelats de nationella 
parlamenten står bakom motiverade 
yttranden om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med 
förslag till rättsakter, eller en fjärdedel i 
fall av förslag till rättsakter som lagts 
fram på grundval av artikel 76 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
får parlamentet inte fatta beslut förrän 
författaren till förslaget har redogjort för 
hur han eller hon avser att gå vidare i 
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ärendet.
5. När, enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten står 
bakom motiverade yttranden om 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen i 
samband med förslag till rättsakter ska 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen, efter 
att ha beaktat de motiverade yttrandena 
från de nationella parlamenten och 
kommissionen, antingen rekommendera 
att parlamentet förkastar förslaget på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen eller lägga fram 
andra rekommendationer för parlamentet, 
vilka kan inbegripa ändringsförslag som 
rör respekten för subsidiaritetsprincipen.
Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning. 
Om en rekommendation om förkastande 
av förslaget antas med en majoritet av 
rösterna i Europaparlamentet eller om en 
majoritet om 55 procent av ledamöterna i 
rådet har uttalat sig mot förslaget ska 
talmannen förklara förfarandet avslutat. 
När parlamentet inte avvisar förslaget ska 
förfarandet fullföljas, under beaktande av 
eventuella rekommendationer som antas 
av parlamentet.

Or. en

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i ändringsförslag 5 i förslaget till 
betänkande (PE 427.153 v01-00 – FDR 786857)).

Ändringsförslag 64
David Martin

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 38a (ny)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 38a
Prövning av respekten för subsidiaritets-

och proportionalitetsprinciperna
1. Vid prövning av ett förslag till rättsakt 
ska parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget till rättsakt står i 
överensstämmelse med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Utom i de 
brådskande fall som avses i artikel 4 i 
protokollet om de nationella parlamentens 
roll i Europeiska unionen får parlamentet 
inte avsluta sin första behandling före 
utgången av den frist på åtta veckor som 
fastställs i artikel 6 i protokollet om 
tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.
2. Utskottet med behörighet i frågor som 
rör respekten för subsidiaritetsprincipen 
kan besluta att utarbeta 
rekommendationer som översänds till 
ansvarigt utskott avseende förslag till 
rättsakter.
3. Om ett nationellt parlament lämnar ett 
motiverat yttrande till talmannen i 
enlighet med artikel 3 i protokollet om de 
nationella parlamentens roll i Europeiska 
unionen och artikel 6 i protokollet om 
tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna ska detta 
yttrande hänvisas till det ansvariga 
utskottet och vidarebefordras för 
kännedom till utskottet med behörighet i 
frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen. När parlamentet 
tar emot ett motiverat yttrande efter det att 
det ansvariga utskottet har antagit sitt 
betänkande ska detta yttrande översändas 
som en plenarhandling till alla ledamöter 
före omröstningen. Ordföranden för det 
ansvariga utskottet kan begära att frågan 
återförvisas till utskottet.
4. När minst en tredjedel av det totala 
antal röster som tilldelats de nationella 
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parlamenten står bakom motiverade 
yttranden om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med 
förslag till rättsakter, eller en fjärdedel 
i fall av förslag till rättsakter som lagts 
fram på grundval av artikel 76 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
får parlamentet inte fatta beslut förrän 
författaren till förslaget har redogjort för 
hur han eller hon avser att gå vidare i 
ärendet.
5. När, enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten står 
bakom motiverade yttranden om 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen i 
samband med förslag till rättsakter kan 
det ansvariga utskottet, efter att ha 
beaktat de motiverade yttrandena från de 
nationella parlamenten och 
kommissionen och efter att ha tagit del av 
de åsikter som utskottet med behörighet i 
frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen har i frågan, 
rekommendera att parlamentet avvisar 
förslaget på grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen. Sådana 
rekommendationer får även läggas fram 
av en tiondel av parlamentets ledamöter. 
Det yttrande som avgetts av utskottet med 
behörighet i frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen ska bifogas sådana 
rekommendationer.
Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning. 
Om en rekommendation om avvisande av 
förslaget antas av en majoritet av rösterna 
ska talmannen förklara förfarandet 
avslutat. När parlamentet inte avvisar 
förslaget ska förfarandet fullföljas, under 
beaktande av eventuella 
rekommendationer som antas av 
parlamentet.
6. När Regionkommittén lämnar ett 
yttrande till parlamentet i vilket den 
uttalar sig mot ett förslag till rättsakt på 
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grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen ska yttrandet 
hänvisas till det ansvariga utskottet och 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen. 
Artikel 2 ska gälla i tillämpliga delar.

Or. en

(I detta ändringsförslag, som ersätter ändringsförslag 5 i förslaget till betänkande 
(PE 427.153 v01-00 – FDR 786857), återges delvis ordalydelsen i det ändringsförslaget, med 

ändringar i punkt 6 och i motiveringen.)

Justification

Det verkade nödvändigt att anpassa punkt 6 till punkt 2.
Införlivar de nya förfarandena för de nationella parlamenten vad avser respekten för 
subsidiaritetsprincipen (förfarandena med ”gult kort” och ”orange kort”) med 
arbetsordningen. 
Eftersom Regionkommittén enligt artikel 8 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får väcka talan på grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen bör parlamentet ta särskild hänsyn till yttranden från denna kommitté 
vilka ifrågasätter en föreslagen rättsakt på dessa grunder.

Ändringsförslag 65
Elmar Brok

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 56 – Punkt 3 – Stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

I fall av återförvisande ska ansvarigt 
utskott, muntligen eller skriftligen, 
rapportera till parlamentet före utgången av 
en av parlamentet fastställd tidsfrist som 
inte får överstiga två månader.

I fall av återförvisande ska ansvarigt 
utskott, muntligen eller skriftligen, 
rapportera till parlamentet före utgången av 
en av parlamentet fastställd tidsfrist som 
inte får överstiga två månader. Artikel 45 
ska gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Avsikten är att förtydliga att återförvisande till utskott, efter det att ett förslag om avvisande 
antagits vid första behandlingen, med regelbundenhet leder till att ett nytt betänkande 
utarbetas.
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Ändringsförslag 66
József Szájer

Europaparlamentets arbetsordning
Rubrik till kapitel 6a (ny) (efter artikel 74 och före kapitel 7)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

KAPITEL 6a
INSTITUTIONELLA FRÅGOR

Or. en

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i ändringsförslag 15 i förslaget till 
betänkande (PE 427.153 v01-00 – FDR 786857)).

Ändringsförslag 67
József Szájer

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 74a (ny) (bör införas i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 74a
Ordinarie förfarande för 

fördragsändringar
1. I enlighet med artiklarna 41 och 48 får 
det ansvariga utskottet för parlamentet 
lägga fram ett betänkande med förslag om 
fördragsändringar riktade till rådet.
2. Om Europeiska rådet beslutar att 
sammankalla till konvent ska 
parlamentets företrädare utses av 
parlamentet på förslag av 
talmanskonferensen.
3. När Europeiska rådet begär 
parlamentets samtycke till ett beslut att 
inte sammankalla till konvent för 
behandling av föreslagna 
fördragsändringar ska frågan hänvisas 
till det ansvariga utskottet i enlighet med 
artikel 81.
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Or. en

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i ändringsförslag 16 i förslaget till 
betänkande (PE 427.153 v01-00 – FDR 786857)).

Ändringsförslag 68
Elmar Brok

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 132a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 132a
Samarbete på utskottsnivå

1. I samarbete med talmännen för de 
nationella parlamenten ska talmannen 
verka för inrättandet av ett ramverk av 
motsvarande utskott.
Inom detta ramverk får de 
parlamentariska utskotten självständigt 
knyta kontakt och samarbeta med 
varandra. När inget motsvarande utskott 
utsetts i ett nationellt parlament ska det 
ansvariga utskottet i Europaparlamentet 
vända sig direkt till talmannen i det 
berörda nationella parlamentet.

2. Utskotten får agera i enlighet med 
artikel 132b inom de budgetramar som 
avsatts för samarbete med de nationella 
parlamenten. Fördelningen av sådana 
medel mellan utskotten ska fastställas i ett 
beslut av utskottsordförandekonferensen.

Or. en

Ändringsförslag 69
Elmar Brok

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 132b (ny)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 132b
Dialog före och efter lagstiftningsarbetet

1. Det utskott som ansvarar för ett 
lagstiftningsärende kan vidta lämpliga 
åtgärder för att skapa en heltäckande 
dialog med de nationella parlamenten på 
utskottsnivå om varje annonserat 
EU-lagstiftningsärende, från 
programplaneringsfasen för 
lagstiftningen till det skede då den 
antagna rättsakten genomförs.
2. Det ansvariga utskottet kan särskilt 
besluta om att hålla videokonferenser, 
enskilda möten eller sammanträden på en 
av parlamentets arbetsorter eller vid något 
kontor på andra ställen
– på föredragandenivå,
– med deltagande av även 
skuggföredragande och/eller samordnare,
– eller i form av sammanträden med hela 
utskott och utskottsordförande och/eller 
föredragande från nationella parlament,
som reaktion på en begäran från ett 
nationellt parlament om stöd i dess 
granskning av ett utkast till 
EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 70
Elmar Brok

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 132c (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 132c
Översändande av handlingar
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Varje handling som ett nationellt 
parlament officiellt översänder till 
Europaparlamentet ska hänvisas till det 
utskott som ansvarar för den sakfråga 
som behandlas i denna handling.
Handlingen ska översättas till 
arbetsspråken för samordnarna i 
utskottet. Om det ansvariga utskottet 
anser att det är lämpligt att följa upp 
frågan kan det besluta att följa 
förfarandet enligt artikel 132b.

Or. en

Ändringsförslag 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Vid det första utskottssammanträdet 
efter det att val av utskottsledamöter har 
förrättats i enlighet med artikel 186, ska 
utskottet i separata omröstningar välja ett 
presidium bestående av en ordförande och 
en, två eller tre vice ordförande.

1. Vid det första utskottssammanträdet 
efter det att val av utskottsledamöter har 
förrättats i enlighet med artikel 186 ska 
utskottet i separata omröstningar välja ett 
presidium bestående av en ordförande och 
flera vice ordförande. Det antal vice 
ordförande som ska väljas ska fastställas 
av parlamentet på förslag från 
talmanskonferensen.

Or. en


