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Ändringsförslag 1
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag 

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Frågestund för frågor till rådet och 
kommissionen ska hållas under varje 
sammanträdesperiod vid tidpunkter som 
bestäms av parlamentet på förslag av 
talmanskonferensen. Särskild tid kan 
avsättas för frågor till kommissionens 
ordförande och enskilda ledamöter av 
kommissionen.

1. Frågestund för frågor till rådet och 
kommissionen ska hållas under varje 
sammanträdesperiod vid tidpunkter som 
bestäms av parlamentet på förslag av 
talmanskonferensen. 

2. Under en och samma 
sammanträdesperiod får ingen ledamot 
ställa mer än en fråga till rådet och en fråga 
till kommissionen.

2. Under en och samma 
sammanträdesperiod får ingen ledamot 
ställa mer än en fråga till rådet och en fråga 
till kommissionen.

3. Frågor ska inges skriftligen till 
talmannen, som avgör deras tillåtlighet och 
den ordning i vilken de ska behandlas. 
Frågeställaren ska omgående underrättas 
om beslutet.

3. Frågor ska inges skriftligen till 
talmannen, som avgör deras tillåtlighet och 
den ordning i vilken de ska behandlas. 
Frågeställaren ska omgående underrättas 
om beslutet.

4. Närmare bestämmelser om förfarandet 
ska fastställas genom riktlinjer som ingår i 
en bilaga till arbetsordningen.

4. Närmare bestämmelser om förfarandet 
ska fastställas genom riktlinjer som ingår i 
en bilaga till arbetsordningen.

5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.
(Om detta ändringsförslag antas ska 
punkt 15 (Uppläggning) i bilaga II utgå.)

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag rättas ett misstag till som skedde i punkt 15 i bilaga II till följd 
av att ett övergripande ändringsförslag antogs. Ändringsförslaget beaktar också 
talmanskonferensens senaste beslut om särskilda frågestunder.

Ändringsförslag 2
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – rubriken och punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Frågor till rådet och kommissionen för 
skriftligt besvarande

Frågor för skriftligt besvarande

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till rådet och
kommissionen i enlighet med riktlinjerna. 
Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna 
ska handla om.

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till Europeiska rådet, 
rådet, kommissionen eller kommissionens 
vice ordförande/unionens höga 
representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i enlighet med riktlinjerna. 
Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna 
ska handla om.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas institutionella förändringar till följd av 
Lissabonfördraget, i den mån dessa berör tänkbara mottagare av skriftliga frågor.

Ändringsförslag 3
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga III – punkt 1 – strecksats -1 (ny)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– tydligt ange vilken mottagare de ska 
översändas till via de gängse 
interinstitutionella instanserna,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag följer av ändringsförslaget till artikel 117. Eftersom antalet tänkbara 
mottagare ökar är det viktigt att tydligt ange till vem frågan riktas, så att den kan översändas 
på korrekt sätt.

Ändringsförslag 4
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkterna 1a, 1b, 1c (nya)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. Förhandlingar om att organisera och 
främja ett effektivt och regelbundet 
interparlamentariskt samarbete inom 
unionen, i enlighet med artikel 9 i 
protokollet om de nationella parlamentens 
roll i Europeiska unionen, ska ske på 
grundval av ett mandat som 
talmanskonferensen utfärdar efter att ha 
hört utskottsordförandekonferensen.
Kammaren ska godkänna avtal om 
sådana frågor i enlighet med förfarandet i 
artikel 127.
1b. Ett utskott får direkt inleda en dialog 
på utskottsnivå med nationella parlament, 
inom ramarna för de budgetanslag som 
avsatts för detta syfte. Detta kan inbegripa 
lämpliga former av samarbete före och 
efter antagande av lagstiftning.
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1c. Varje handling som rör ett 
lagstiftningsförfarande på EU-nivå som 
ett nationellt parlament officiellt 
översänder till Europaparlamentet ska 
vidarebefordras till det utskott som 
ansvarar för den sakfråga som behandlas 
i handlingen.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att förtydliga förfarandereglerna för de nya arrangemang som ska skapas 
tillsammans med de nationella parlamenten i enlighet med Lissabonfördraget. Genom 
hänvisningen till artikel 127 ser man till att ändringar i parlamentets arbetsordning som 
skulle kunna krävas i samband med sådana nya arrangemang införs vid den tidpunkt då 
parlamentet godkänner arrangemangen. En sådan förfaranderegel föregriper på intet sätt 
resultaten från arbetsgruppen om förbindelserna med de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 5
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

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

8. Parlamentet ska anta bestämmelser om 
genomförandet av Europaparlamentets 
ledamotsstadga på grundval av ett förslag 
från det ansvariga utskottet, med 
undantag av beslut om 
finansieringsramarna, som ska fattas av 
presidiet och årligen ses över.
Artikel 138.1 ska gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gäller korrekt genomförande av artikel 223.2 i FEUF. Detta förfarande 
har fördelen att det i nödvändig omfattning erbjuder öppenhet och gör alla ledamöter 
delaktiga i att utarbeta de regler som kommer att gälla för dem.
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Ändringsförslag 6
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 131

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Talmanskonferensen ska på förslag av 
talmannen utse och ge mandat åt 
ledamöterna i parlamentets delegation till 
Cosac. Delegationen ska ledas av en av de
vice talmännen med ansvar för 
förbindelserna med de nationella 
parlamenten. 

1. Talmanskonferensen ska på förslag av 
talmannen utse och ge mandat åt 
ledamöterna i parlamentets delegation till 
Cosac. Delegationen ska ledas av en av 
Europaparlamentets vice talmän med 
ansvar för förbindelserna med de nationella 
parlamenten och av ordföranden för 
utskottet med ansvar för institutionella 
frågor.

2. De övriga delegationsledamöterna ska 
utses med hänsyn till de ämnen som ska 
behandlas vid Cosacs sammanträde och 
med beaktande av den övergripande 
politiska jämvikten i parlamentet. 
Delegationen ska lämna en rapport efter 
varje sammanträde. 

2. De övriga delegationsledamöterna ska 
utses med hänsyn till de ämnen som ska 
behandlas vid Cosacs sammanträde, och
bland dem ska det i möjligaste mån ingå 
företrädare för de utskott som ansvarar 
för dessa frågor. Vederbörlig hänsyn ska 
tas till den övergripande politiska 
jämvikten i parlamentet. Delegationen ska 
lämna en rapport efter varje sammanträde.

Or. en

Motivering

I sin resolution av den 7 juli 2009 om förbindelserna med de nationella parlamenten 
planerade Europaparlamentet att delegationen till Cosac i framtiden skulle komma att ledas 
av AFCO-utskottets ordförande. I många kretsar har man dock menat att de vice talmännens 
roll bör upprätthållas. 
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Ändringsförslag 7
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 74a – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. När parlamentet i överensstämmelse 
med artikel 48.3 i fördraget om 
Europeiska unionen hörs om ett förslag 
till Europeiska rådets beslut om att 
granska fördragsändringar ska ärendet 
hänskjutas till det ansvariga utskottet. 
Utskottet ska utarbeta ett betänkande som 
innehåller
– ett förslag till resolution som anger om 
parlamentet godkänner eller avvisar 
förslaget till beslut och som kan innehålla 
förslag som riktas till konventet eller 
konferensen med företrädare för
medlemsstaternas regeringar,
– en motivering vid behov.

Or. en

Motivering

Tidigare saknades en bestämmelse om ett förfarande för avgivande av Europaparlamentets 
yttrande om att sammankalla regeringskonferenser. Förfarandet följer, med lämpliga 
pragmatiska anpassningar, mönstret hos lagstiftningssamrådet. Eftersom det efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande införts ett särskilt kapitel om konstitutionella frågor i 
arbetsordningen verkar det konsekvent att i detta sammanhang även infoga en bestämmelse 
om samråd med parlamentet om att sammankalla en regeringskonferens.
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Ändringsförslag 8
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 74b – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. När parlamentet i överensstämmelse 
med artikel 48.6 i fördraget om 
Europeiska unionen hörs om ett förslag 
till Europeiska rådets beslut om ändring 
av tredje delen i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska artikel 74a.1a 
gälla i tillämpliga delar. I sådana fall får 
förslaget till resolution endast innehålla 
förslag till ändringar av bestämmelser i 
tredje delen i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Tidigare saknades en bestämmelse om ett förfarande för avgivande av Europaparlamentets 
yttrande om att sammankalla regeringskonferenser. Förfarandet följer, med lämpliga 
pragmatiska anpassningar, mönstret hos lagstiftningssamrådet. Eftersom det efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande införts ett särskilt kapitel om konstitutionella frågor i 
arbetsordningen verkar det konsekvent att i detta sammanhang infoga en bestämmelse om 
samråd med parlamentet inom ramen för det förenklade ändringsförfarandet.

Ändringsförslag 9
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 117 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Sådana frågor ska skriftligen inges till 
talmannen, som ska vidarebefordra dem till 
berörd institution. I tveksamma fall ska 
talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig 

2. Sådana frågor ska skriftligen inges till 
talmannen, som ska vidarebefordra dem till 
mottagarna. I tveksamma fall ska 
talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig 
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eller inte. Talmannens beslut ska meddelas 
frågeställaren.

eller inte. Talmannens beslut ska meddelas 
frågeställaren. 

(Övergripande ändring: Orden ”berörd 
institution” ska ersättas med ordet 
”mottagare” i artikel 117.2 och 117.4 samt 
i punkterna 1 och 3 i bilaga III till 
arbetsordningen.)

Or. en

Motivering

Detta är en följd av kompromissändringsförslag 2: Om kommissionens vice 
ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik läggs till i 
förteckningen över mottagare är det lämpligt att bredda formuleringen som hänvisar till 
”berörd institution” i artikel 117.2 och 117.4 samt i punkterna 1 och 3 i bilaga III. 

Ändringsförslag 10
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Avdelning IV – kapitel 3 – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

FRÅGOR TILL RÅDET, 
KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA 

CENTRALBANKEN

PARLAMENTSFRÅGOR

Or. en

Motivering

Detta är en följd av kompromissändringsförslag 2: Rubriken i kapitel 3 skulle bli för restriktiv 
om Europeiska rådet blev en möjlig mottagare för frågor.
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Ändringsförslag 11
David Martin och Ramón Jáuregui Atondo (för S&D-gruppen), Íñigo Méndez de Vigo 
(för PPE-gruppen) och Andrew Duff (för ALDE-gruppen)
Kompromissändringsförslag

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 37a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 37a
Delegering av lagstiftningsbefogenhet

1. När parlamentet granskar ett förslag 
till lagstiftningsakt som delegerar 
befogenhet till kommissionen i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
det ägna särskild uppmärksamhet åt 
delegeringens mål, innehåll, omfattning 
och varaktighet samt åt de villkor som 
delegeringen omfattas av.
2. Det utskott som ansvarar för sakfrågan 
får när som helst begära ett yttrande av 
det utskott som ansvarar för tolkning och 
tillämpning av unionslagstiftningen.
3. Det utskott som ansvarar för tolkning 
och tillämpning av unionslagstiftningen 
får också på eget initiativ ta upp frågor 
som rör delegering av 
lagstiftningsbefogenhet. I sådana fall ska 
utskottet i vederbörlig ordning informera 
det utskott som ansvarar för sakfrågan.

Or. en

Motivering

Målet med denna nya bestämmelse är att säkra lämplig samordning inom parlamentet i fråga 
om den nya kategorin delegerade akter som infördes genom Lissabonfördraget. Viss 
inspiration har hämtas från artikel 37 om kontroll av den rättsliga grunden, som i praktiken 
visat sig tillhandahålla ett ovärderligt förfarande. Målet med den nya bestämmelsen är också 
att se till att lagstiftarens frihet och de formella villkoren i artikel 290 i FEUF respekteras.


