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Ändringsförslag 1
David Martin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 63 (József Szájer) och 64 
(David Martin)

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 respekterar 
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 ansvar för respekten för 
subsidiaritetsprincipen kan besluta att 
utarbeta rekommendationer som 
översänds till det ansvariga utskottet 
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 för kännedom 
vidarebefordras till utskottet med ansvar 
för respekten för subsidiaritetsprincipen. 
Om parlamentet tar emot ett motiverat 
yttrande efter det att det ansvariga 
utskottet har antagit sitt betänkande ska 
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detta yttrande översändas som en 
plenarhandling till alla ledamöter före 
omröstningen.
4. När minst en tredjedel av det totala
antal röster som tilldelats de nationella 
parlamenten står bakom motiverade 
yttranden som hävdar åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med ett 
förslag till rättsakt, eller en fjärdedel i fall 
av ett förslag till rättsakt som lagts fram 
på grundval av artikel 76 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, får 
parlamentet inte fatta beslut förrän 
förslagsställaren har redogjort för hur 
han eller hon avser att gå vidare i ärendet.
5. När, vid tillämpning av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten står 
bakom motiverade yttranden som hävdar 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen i 
samband med ett förslag till rättsakt ska 
det ansvariga utskottet, efter att ha 
beaktat de motiverade yttranden som 
inkommit från de nationella parlamenten 
och kommissionen och efter att ha hört 
utskottet med ansvar för respekten för 
subsidiaritetsprincipen, 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. 
Yttrandet från utskottet med ansvar för 
respekten för subsidiaritetsprincipen ska 
fogas till dessa rekommendationer.
Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning. 
Om en rekommendation om att förkasta 
förslaget antas med en majoritet av de 
avgivna rösterna ska talmannen förklara 
förfarandet avslutat. När parlamentet inte 
förkastar förslaget ska förfarandet 
fullföljas, med beaktande av eventuella 
rekommendationer som antas av 
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parlamentet.

Or. en

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i ändringsförslag 64 i dokumentet 
PE 428.234 v02.00 – FdR 791389. Följande utgår: ”Ordföranden för det ansvariga utskottet 
kan begära att frågan återförvisas till utskottet” i slutet av punkt 3 (ändring 1) och ”Sådana 
rekommendationer får även läggas fram av en tiondel av parlamentets ledamöter” i slutet av 

punkt 5 första stycket (ändring 2). I stället införs följande, som hämtats från punkt 5 i 
ändringsförslag 63: ”eller lägga fram andra rekommendationer för parlamentet, vilka kan 

inbegripa ändringsförslag som rör respekten för subsidiaritetsprincipen” (ändring 3). 
Punkt 6 utgår (ändring 4).)

Motivering

Målet med samtliga ändringar är att närma ändringsförslag 64 till ändringsförslag 63. 
Ändring 1 har gjorts eftersom artikel 175 ger tillräckliga möjligheter till återförvisning. 
Målet med ändring 2 är att stärka det ansvariga utskottets roll. Genom ändring 3 får det 
ansvariga utskottet ökad flexibilitet. Ändring 4 grundas på övervägandet att denna punkt inte 
har samband med den subsidiaritetskontroll som Europaparlamentet ska utföra på de 
nationella parlamentens initiativ.

Ändringsförslag 2
David Martin
Kompromissändringsförslag som ersätter 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 besluta om vilket förfarande som 
ska tillämpas och, muntligen eller 
skriftligen, rapportera till parlamentet före 
utgången av en av parlamentet fastställd 
tidsfrist som inte får överstiga två månader.

Or. en

Motivering

Härigenom får det ansvariga utskottet en handlingsmarginal som inbegriper möjligheten att 
lägga fram ett betänkande.
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Ändringsförslag 3
David Martin
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 68 (Elmar Brok), 69 
(Elmar Brok) och 70 (Elmar Brok)

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 132a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 132a
Samarbete på utskottsnivå

I samarbete med talmännen för de 
nationella parlamenten ska talmannen 
verka för inrättandet av ett nätverk av 
motsvarande utskott.
Inom detta nätverk får de 
parlamentariska utskotten självständigt 
knyta kontakt och samarbeta med 
varandra.
Riktlinjer för denna verksamhet ska 
fastställas av 
utskottsordförandekonferensen.

Or. en

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i ändringsförslag 68 i dokumentet 
PE 428.234 v02.00 – FdR 791389.)

Motivering

Det är varken nödvändigt eller lämpligt att fastställa detaljerna för samarbetet mellan 
utskotten i arbetsordningen.


