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Ändringsförslag 5
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl A

Förslag till beslut Ändringsförslag

A. Parlamentet har under årens lopp utökat 
sina befogenheter väsentligt och skaffat sig 
viktiga redskap som gör det möjligt för det 
att påverka Europeiska unionens 
beslutsprocess inom de flesta av unionens 
verksamhetsområden.

A. Parlamentet har under årens lopp utökat 
sina befogenheter och skaffat sig viktiga 
redskap som gör det möjligt för det att 
påverka Europeiska unionens 
beslutsprocess inom många av unionens 
verksamhetsområden.

Or. de

Ändringsförslag 6
Zita Gurmai

Förslag till beslut
Skäl Aa (nytt)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Aa. De institutioner till vilka en skriftlig 
förklaring riktas bör se till att den följs 
upp på rätt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 7
Andrew Duff

Förslag till beslut
Skäl B

Förslag till beslut Ändringsförslag

B. Skriftliga förklaringar var tidigare ett 
användbart verktyg för att ta upp frågor av 
särskilt intresse för unionsmedborgarna.

B. Skriftliga förklaringar är ett användbart 
verktyg för att ta upp frågor av särskilt 
intresse för unionsmedborgarna.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl B

Förslag till beslut Ändringsförslag

B. Skriftliga förklaringar var tidigare ett 
användbart verktyg för att ta upp frågor av 
särskilt intresse för unionsmedborgarna.

B. Skriftliga förklaringar är ett användbart 
verktyg för att ta upp frågor av särskilt 
intresse för unionsmedborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 9
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl B

Förslag till beslut Ändringsförslag

B. Skriftliga förklaringar var tidigare ett 
användbart verktyg för att ta upp frågor av 
särskilt intresse för unionsmedborgarna.

B. Skriftliga förklaringar är alltjämt ett 
användbart verktyg för att ta upp frågor av 
särskilt intresse för unionsmedborgarna.

Or. de

Ändringsförslag 10
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Skäl C

Förslag till beslut Ändringsförslag

C. Skriftliga förklaringar används 
regelbundet men inte i särskilt stor 
utsträckning. Endast en liten andel av dem 
får det stöd som krävs, dvs. en majoritet av 

C. Skriftliga förklaringar används 
regelbundet men inte i särskilt stor 
utsträckning. Tidigare var det endast en 
liten andel av dem som fick det stöd som 
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parlamentets ledamöter. krävs, dvs. en majoritet av parlamentets 
ledamöter, men denna andel har ökat 
betydligt under den nuvarande 
valperioden.

Or. de

Ändringsförslag 11
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl C

Förslag till beslut Ändringsförslag

C. Skriftliga förklaringar används
regelbundet men inte i särskilt stor 
utsträckning. Endast en liten andel av dem 
får det stöd som krävs, dvs. en majoritet av 
parlamentets ledamöter.

C. Skriftliga förklaringar inges regelbundet 
om de mest varierande ämnen. Naturligt 
nog får endast en del av dem det stöd som 
krävs, dvs. en majoritet av parlamentets 
ledamöter.

Or. de

Ändringsförslag 12
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Skäl D

Förslag till beslut Ändringsförslag

D. De flesta skriftliga förklaringarna 
bortfaller efter den period som anges i 
arbetsordningen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 13
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl D
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Förslag till beslut Ändringsförslag

D. De flesta skriftliga förklaringarna 
bortfaller efter den period som anges i 
arbetsordningen.

D. Merparten av de skriftliga 
förklaringarna bortfaller efter den period 
som anges i arbetsordningen.

Or. de

Ändringsförslag 14
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl E

Förslag till beslut Ändringsförslag

E. Merparten av de antagna skriftliga 
förklaringarna riktar sig till 
kommissionen, och det är ett faktum att 
kommissionen är den enda institution som 
har besvarat de frågor som tagits upp i 
dessa förklaringar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 15
Stanimir Ilchev

Förslag till beslut
Skäl E

Förslag till beslut Ändringsförslag

E. Merparten av de antagna skriftliga 
förklaringarna riktar sig till kommissionen, 
och det är ett faktum att kommissionen är 
den enda institution som har besvarat de 
frågor som tagits upp i dessa förklaringar.

E. Merparten av de antagna skriftliga 
förklaringarna riktar sig till kommissionen.

Or. en



AM\896821SV.doc 7/32 PE486.057v01-00

SV

Ändringsförslag 16
Stanimir Ilchev

Förslag till beslut
Skäl Ea (nytt)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Ea. Ytterligare insatser behövs för att se 
till att andra unionsinstitutioner och 
unionsorgan blir delaktiga som mottagare 
i denna process.

Or. en

Ändringsförslag 17
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl F

Förslag till beslut Ändringsförslag

F. I de flesta fallen har kommissionen i 
dessa svar nöjt sig med att på nytt 
beskriva sin löpande verksamhet. Endast i 
undantagsfall har man inlett en särskild 
verksamhet till följd av en skriftlig 
förklaring.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 18
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Skäl F

Förslag till beslut Ändringsförslag

F. I de flesta fallen har kommissionen i 
dessa svar nöjt sig med att på nytt beskriva 
sin löpande verksamhet. Endast i 
undantagsfall har man inlett en särskild 

F. I de flesta fallen har kommissionen i 
dessa svar än så länge dock nöjt sig med 
att på nytt beskriva sin löpande 
verksamhet. Endast i undantagsfall har 
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verksamhet till följd av en skriftlig 
förklaring.

man inlett en särskild verksamhet till följd 
av en skriftlig förklaring.

Or. de

Ändringsförslag 19
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl G

Förslag till beslut Ändringsförslag

G. Med tanke på parlamentets ökande 
befogenheter har de skriftliga 
förklaringarnas betydelse minskat 
kraftigt.

G. Skriftliga förklaringar är ett effektivt 
verktyg som gör det möjligt för 
EU-medborgarna att vända sig direkt till 
Europaparlamentet med sina problem.

Or. en

Ändringsförslag 20
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl G

Förslag till beslut Ändringsförslag

G. Med tanke på parlamentets ökande 
befogenheter har de skriftliga 
förklaringarnas betydelse minskat kraftigt.

G. Trots parlamentets ökande befogenheter 
har de skriftliga förklaringarnas betydelse 
inte minskat.

Or. de

Ändringsförslag 21
Stanimir Ilchev

Förslag till beslut
Skäl G
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Förslag till beslut Ändringsförslag

G. Med tanke på parlamentets ökande 
befogenheter har de skriftliga 
förklaringarnas betydelse minskat kraftigt.

G. Med tanke på parlamentets ökande 
lagstiftningsbefogenheter och införandet 
av det europeiska medborgarinitiativet har 
de skriftliga förklaringarnas betydelse 
ändrats.

Or. en

Ändringsförslag 22
Andrew Duff

Förslag till beslut
Skäl G

Förslag till beslut Ändringsförslag

G. Med tanke på parlamentets ökande 
befogenheter har de skriftliga 
förklaringarnas betydelse minskat kraftigt.

G. Med tanke på parlamentets ökande 
lagstiftningsbefogenheter och införandet 
av det europeiska medborgarinitiativet har 
de skriftliga förklaringarnas betydelse 
ändrats.

Or. en

Ändringsförslag 23
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Skäl G

Förslag till beslut Ändringsförslag

G. Med tanke på parlamentets ökande 
befogenheter har de skriftliga 
förklaringarnas betydelse minskat kraftigt.

G. Med tanke på parlamentets ökande 
befogenheter har de skriftliga 
förklaringarnas betydelse tenderat att 
minska. Förklaringarna är dock 
fortfarande ett viktigt instrument för att ta 
upp frågor som inte är knutna till en 
särskild politisk grupp eller ett särskilt 
land och som inte ingår i parlamentets 
och dess utskotts kärnverksamhet.
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Or. de

Ändringsförslag 24
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Skäl H

Förslag till beslut Ändringsförslag

H. Skriftliga förklaringar har en mycket 
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna. 
Dessutom kan de ge intrycket av att vara 
effektivare än vad de är.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl H

Förslag till beslut Ändringsförslag

H. Skriftliga förklaringar har en mycket 
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna. 
Dessutom kan de ge intrycket av att vara 
effektivare än vad de är.

H. Skriftliga förklaringar kan ha en positiv
inverkan när det gäller att fastställa 
dagordningar och påverka de beslut som 
fattas av institutionerna. 

Or. en

Ändringsförslag 26
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl H



AM\896821SV.doc 11/32 PE486.057v01-00

SV

Förslag till beslut Ändringsförslag

H. Skriftliga förklaringar har en mycket
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna.
Dessutom kan de ge intrycket av att vara 
effektivare än vad de är.

H. Skriftliga förklaringar har en särskild
inverkan såtillvida att de tar upp frågor 
som av olika skäl inte förs upp på 
dagordningen. Förklaringarna är därför 
ett effektivt kompletterande 
parlamentariskt instrument.

Or. de

Ändringsförslag 27
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Skäl H

Förslag till beslut Ändringsförslag

H. Skriftliga förklaringar har en mycket
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna. 
Dessutom kan de ge intrycket av att vara 
effektivare än vad de är.

H. Skriftliga förklaringar har hittills haft
en begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna. Denna 
inverkan kan dock förstärkas genom mer 
bindande regler om att antagna skriftliga 
förklaringar ska integreras i de ansvariga 
utskottens arbete.

Or. de

Ändringsförslag 28
Stanimir Ilchev

Förslag till beslut
Skäl H

Förslag till beslut Ändringsförslag

H. Skriftliga förklaringar har en mycket 
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna. 
Dessutom kan de ge intrycket av att vara 

H. Under den nuvarande valperioden har
skriftliga förklaringar en mycket begränsad 
inverkan när det gäller att fastställa 
dagordningar och påverka de beslut som 
fattas av institutionerna. Därför måste de 
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effektivare än vad de är. bli föremål för en noggrann 
undersökning, så att de snabbt kan bli 
effektivare.

Or. en

Ändringsförslag 29
Andrew Duff

Förslag till beslut
Skäl H

Förslag till beslut Ändringsförslag

H. Skriftliga förklaringar har en mycket
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna. 
Dessutom kan de ge intrycket av att vara 
effektivare än vad de är.

H. Skriftliga förklaringar kan ha en 
begränsad inverkan när det gäller att 
fastställa dagordningar och påverka de 
beslut som fattas av institutionerna men 
har alltjämt ett värde som ett populärt 
kampanjverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 30
Stanimir Ilchev

Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
begränsas, och parlamentet bör under 
nästa valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 31
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
begränsas, och parlamentet bör under 
nästa valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Andreas Mölzer

Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis
begränsas, och parlamentet bör under nästa 
valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

I. Skriftliga förklaringar bör därför inte
begränsas, och parlamentet bör under nästa 
valperiod undersöka hur man kan göra 
dem ännu mer attraktiva.

Or. de

Ändringsförslag 33
Fiona Hall

Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
begränsas, och parlamentet bör under 
nästa valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

I. De bestämmelser i arbetsordningen som 
handlar om skriftliga förklaringar bör
regelbundet undersökas, så att man vid 
behov kan förbättra förklaringarnas
effektivitet och inverkan.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Helmut Scholz

Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
begränsas, och parlamentet bör under 
nästa valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
vidareutvecklas, och i detta sammanhang 
bör man se till att antagna skriftliga 
förklaringar integreras i sakutskottens 
arbete.

Or. de

Ändringsförslag 35
Constance Le Grip

Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
begränsas, och parlamentet bör under 
nästa valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

I. Parlamentet bör under nästa valperiod 
analysera konsekvenserna av de nya 
bestämmelser i arbetsordningen som rör 
skriftliga förklaringar och undersöka om 
dessa förklaringar inte bör gradvis 
begränsas eller rentav avskaffas helt och 
hållet.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Andrew Duff

Förslag till beslut
Skäl I

Förslag till beslut Ändringsförslag

I. Skriftliga förklaringar bör gradvis 
begränsas, och parlamentet bör under 

I. Kvaliteten på och relevansen hos vissa
skriftliga förklaringar, och inte minst deras 
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nästa valperiod undersöka om de inte bör 
avskaffas helt och hållet.

överensstämmelse med unionens 
befogenheter enligt avdelning I i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, kan ibland ifrågasättas. 

Or. en

Ändringsförslag 37
Stanimir Ilchev

Förslag till beslut
Skäl Ia (nytt)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Ia. Skriftliga förklaringar har en positiv 
inverkan på ledamöternas arbete i sina 
valkretsar.

Or. en

Ändringsförslag 38
Rafał Trzaskowski

Förslag till beslut
Skäl Ia (nytt)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Ia. Artikel 42.2 i arbetsordningen, som 
ger enskilda ledamöter en verklig 
möjlighet att påverka 
unionslagstiftningen, bör användas i 
större utsträckning.

Or. en

Amendement 39
Zita Gurmai

Förslag till beslut
Punkt 1a (ny)
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Förslag till beslut Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att de 
institutioner till vilka en skriftlig 
förklaring riktas bör informera 
parlamentet om den avsedda 
uppföljningen inom tre månader efter det 
att en sådan förklaring mottagits. 
Parlamentet har också för avsikt att nå en 
överenskommelse med kommissionen om 
denna princip vid de nästa 
förhandlingarna om översynen av 
ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen.

Or. en

Motivering

Det är politiskt motiverat att göra en uppföljning av en skriftlig förklaring.

Ändringsförslag 40
Andrew Duff

Förslag till beslut
Punkt 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar presidiet 
att undersöka de befintliga 
säkerhetsföreskrifterna, så att man 
undviker omfattande reklam för skriftliga 
förklaringar och gör det möjligt för 
parlamentsledamöterna att få ohindrad 
tillgång till parlamentets kammare.

3. Europaparlamentet uppmanar presidiet 
att undersöka de befintliga 
säkerhetsföreskrifterna, så att man 
undviker överdriven reklam för skriftliga 
förklaringar, till exempel bärandet av 
opassande T-shirtar, och gör det möjligt 
för parlamentsledamöterna att få ohindrad 
tillgång till parlamentets kammare.

Or. en

Ändringsförslag 41
Helmut Scholz
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Förslag till beslut
Punkt 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar presidiet 
att undersöka de befintliga 
säkerhetsföreskrifterna, så att man 
undviker omfattande reklam för skriftliga 
förklaringar och gör det möjligt för 
parlamentsledamöterna att få ohindrad 
tillgång till parlamentets kammare.

3. Europaparlamentet uppmanar presidiet 
att undersöka de befintliga 
säkerhetsföreskrifterna, så att man 
undviker omfattande reklam för skriftliga 
förklaringar genom elektroniska eller 
andra hjälpmedel och gör det möjligt för 
parlamentsledamöterna att få ohindrad 
tillgång till parlamentets kammare.

Or. de

Ändringsförslag 42
Rafał Trzaskowski

Förslag till beslut
Punkt 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar presidiet 
att undersöka de befintliga 
säkerhetsföreskrifterna, så att man 
undviker omfattande reklam för skriftliga 
förklaringar och gör det möjligt för 
parlamentsledamöterna att få ohindrad 
tillgång till parlamentets kammare.

3. Europaparlamentet välkomnar presidiets 
beslut att begränsa omfattande reklam för 
skriftliga förklaringar och därigenom göra
det möjligt för parlamentsledamöterna att 
få ohindrad tillgång till parlamentets 
kammare.

Or. en

Ändringsförslag 43
Alexandra Thein

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
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unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan 
sammanträdesperioderna ska placeras på 
en lämplig plats som bestäms av 
kvestorskollegiet.

unionens exklusiva behörighetsområde, 
och som inte gäller frågor som är föremål 
för pågående lagstiftningsförfaranden
eller icke-lagstiftningsförfaranden, kan 
inges av minst 40 ledamöter från minst 
tre politiska grupper. Ett specifikt och 
motiverat godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska översättas till alla de 
officiella språken och delas ut elektroniskt 
till alla ledamöter. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
elektroniskt register som ska vara 
offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 44
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av minst 
40 ledamöter från minst tre politiska 
grupper. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

Or. en



AM\896821SV.doc 19/32 PE486.057v01-00

SV

Ändringsförslag 45
Fiona Hall

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av minst 
10 ledamöter från minst tre politiska 
grupper och fem medlemsstater.
Godkännande ska ges av talmannen från 
fall till fall. Skriftliga förklaringar ska 
tryckas på de officiella språken och delas 
ut. De ska tillsammans med namnen på 
undertecknarna finnas i ett register. Detta 
register ska vara offentligt och ska under 
sammanträdesperioderna placeras utanför 
ingången till plenisalen, medan det mellan 
sammanträdesperioderna ska placeras på 
en lämplig plats som bestäms av 
kvestorskollegiet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens befogenheter, och som inte gäller 
frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av minst 
tio ledamöter från minst tre politiska 
grupper. Ett specifikt och motiverat
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förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

godkännande ska ges av talmannen från 
fall till fall. Skriftliga förklaringar ska 
tryckas på de officiella språken och delas 
ut elektroniskt. De ska tillsammans med 
namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

Or. en

Amendement 47
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan 
sammanträdesperioderna ska placeras på 
en lämplig plats som bestäms av 
kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens exklusiva behörighetsområde, 
och som inte gäller frågor som är föremål 
för pågående lagstiftningsförfaranden 
eller icke-lagstiftningsförfaranden, kan 
inges av upp till fem ledamöter. 
Godkännande ska ges av talmannen från 
fall till fall. Skriftliga förklaringar ska på 
parlamentets webbplats offentliggöras på 
de officiella språken och delas ut 
elektroniskt till alla ledamöter.
Talmannen ska föra ett register över de 
förklaringar som undertecknats av 
ledamöterna. Förklaringarna på de 
officiella språken och namnen på 
undertecknarna ska också föras in i ett
elektroniskt register som ska vara 
tillgängligt för allmänheten via 
parlamentets webbplats.

Or. en
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Motivering

Av bevisskäl bör det finnas ett register med originalen av de undertecknade skriftliga 
förklaringarna, samtidigt som tillräcklig insyn kan tillhandahållas genom det elektroniska 
registret. Dessutom bör den nyligen antagna tolkningen av punkt 1 behållas.

Ändringsförslag 48
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan 
sammanträdesperioderna ska placeras på 
en lämplig plats som bestäms av 
kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens exklusiva behörighetsområde, 
och som inte gäller frågor som är föremål 
för pågående lagstiftningsarbete, kan inges 
av upp till fem ledamöter. Godkännande 
ska ges av talmannen från fall till fall. 
Skriftliga förklaringar ska på parlamentets 
webbplats offentliggöras på de officiella 
språken och delas ut elektroniskt till alla 
ledamöter. De ska tillsammans med 
namnen på undertecknarna finnas i ett 
elektroniskt register. Detta register ska 
vara offentligt och ska vara tillgängligt via 
parlamentets webbplats.

Or. de

Ändringsförslag 49
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
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unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i 
ett register. Detta register ska vara 
offentligt och ska under 
sammanträdesperioderna placeras 
utanför ingången till plenisalen, medan 
det mellan sammanträdesperioderna ska 
placeras på en lämplig plats som bestäms 
av kvestorskollegiet.

unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska översättas till samtliga 
officiella språk. Alla språkversioner ska 
bevaras både elektroniskt och på papper i 
ett särskilt register. Den elektroniska 
versionen av varje skriftlig förklaring ska 
delas ut elektroniskt till alla ledamöter. 
Pappersversionen ska förvaras på en 
särskild, lättillgänglig plats inom 
parlamentet, vilken bestäms av 
kvestorskollegiet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Roberto Gualtieri

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, men för 
vilket inga särskilda förfaranden fastställs 
i denna arbetsordning, kan inges av upp 
till fem ledamöter. Godkännande ska ges 
av talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Roberto Gualtieri

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

Or. en

Ändringsförslag 52
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Ett specifikt och motiverat
godkännande ska ges av talmannen från 
fall till fall. Skriftliga förklaringar ska 
tryckas på de officiella språken och delas 
ut. De ska tillsammans med namnen på 
undertecknarna finnas i ett register. Detta 
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och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

register ska vara offentligt och ska under 
sammanträdesperioderna placeras utanför 
ingången till plenisalen, medan det mellan 
sammanträdesperioderna ska placeras på 
en lämplig plats som bestäms av 
kvestorskollegiet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för pågående 
lagstiftningsarbete, kan inges av upp till 
fem ledamöter. Godkännande ska ges av 
talmannen från fall till fall. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas i ett 
register. Detta register ska vara offentligt 
och ska under sammanträdesperioderna 
placeras utanför ingången till plenisalen, 
medan det mellan sammanträdesperioderna 
ska placeras på en lämplig plats som 
bestäms av kvestorskollegiet.

1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som hör till Europeiska 
unionens behörighetsområde, och som inte 
gäller frågor som är föremål för ett
pågående lagstiftningsförfarande, kan 
inges av upp till fem ledamöter. 
Godkännande ska ges av talmannen från 
fall till fall. Skriftliga förklaringar ska 
tryckas på de officiella språken och delas 
ut. De ska tillsammans med namnen på 
undertecknarna finnas i ett register. Detta 
register ska vara offentligt och ska under 
sammanträdesperioderna placeras utanför 
ingången till plenisalen, medan det mellan 
sammanträdesperioderna ska placeras på 
en lämplig plats som bestäms av 
kvestorskollegiet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Alexandra Thein

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Varje ledamot har rätt att underteckna en 
skriftlig förklaring som införts i registret.

2. Varje ledamot har rätt att underteckna en 
skriftlig förklaring som införts i registret.
Ledamöterna ska för hand underteckna 
registret på en papperslista som under 
sammanträdesperioderna ska placeras 
utanför ingången till plenisalen, medan 
den mellan sammanträdesperioderna ska 
placeras på en lämplig plats som bestäms 
av kvestorskollegiet. En underskrift ska 
betraktas som slutgiltig och kan inte dras 
tillbaka. Underskrifterna på papperslistan 
ska överföras till det elektroniska registret 
i slutet av varje dag. Papperslistor måste 
arkiveras i ett år.

Or. en

Motivering

För att undvika missbruk och misstag ska det inte vara tillräckligt med bara en elektronisk 
underskrift i det elektroniska registret.

Ändringsförslag 55
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Varje ledamot har rätt att underteckna en 
skriftlig förklaring som införts i registret.

2. Varje ledamot har rätt att underteckna en 
skriftlig förklaring som införts i registret.
Underskriften kan dras tillbaka när som 
helst före utgången av en period på 
tre månader från det att förklaringen 
införts i registret. Underskriften kan alltid 
läggas till eller dras tillbaka på 
elektronisk väg.

Or. de
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Ändringsförslag 56
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Varje ledamot har rätt att underteckna en 
skriftlig förklaring som införts i registret.

2. Varje ledamot har rätt att underteckna en 
skriftlig förklaring som införts i registret, 
antingen elektroniskt eller på plats. Dessa 
två versioner av registret ska hållas lika 
uppdaterade.

Or. en

Ändringsförslag 57
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Varje underskrift kan dras tillbaka, 
antingen elektroniskt eller på plats, när 
som helst före utgången av en period på 
tre månader från det att förklaringen 
införts i registret. Ett sådant 
tillbakadragande ska tillåtas högst en 
gång och som ett undantagsfall. I dessa 
fall ska den berörda ledamoten inte ha 
möjlighet att lägga till sin underskrift 
igen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Alexandra Thein

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 3
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter har undertecknat en förklaring 
ska talmannen underrätta parlamentet om 
detta, i protokollet offentliggöra namnen på 
undertecknarna samt offentliggöra 
förklaringen som en antagen text.

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter, i slutet av en 
tremånadersperiod efter införandet i 
registret, har undertecknat en förklaring 
ska talmannen underrätta parlamentet om 
detta, i protokollet offentliggöra namnen på 
undertecknarna och samt offentliggöra 
förklaringen som en antagen text 
tillsammans med ett uttalande om att de 
åsikter som framförs i den inte är 
Europaparlamentets officiella åsikt, utan 
undertecknarnas åsikter, och att 
förklaringen är ett icke-bindande 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 59
Andrew Duff

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter har undertecknat en förklaring 
ska talmannen underrätta parlamentet om 
detta, i protokollet offentliggöra namnen 
på undertecknarna samt offentliggöra 
förklaringen som en antagen text.

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter har undertecknat en förklaring 
ska talmannen underrätta parlamentet om 
detta, offentliggöra förklaringen i 
protokollet tillsammans med namnen på de 
personer som stöder förklaringen och med
en friskrivningsklausul där det anges att 
förklaringen ger uttryck för 
undertecknarnas åsikter och inte är 
bindande för parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 60
Helmut Scholz
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Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter har undertecknat en förklaring 
ska talmannen underrätta parlamentet om 
detta, i protokollet offentliggöra namnen på 
undertecknarna samt offentliggöra 
förklaringen som en antagen text.

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter har undertecknat en förklaring 
inom en period på tre månader från det 
att förklaringen införts i registret, ska 
talmannen underrätta parlamentet om detta, 
i protokollet offentliggöra namnen på 
undertecknarna och offentliggöra 
förklaringen som en antagen text samt 
överföra denna tillsammans med 
undertecknarnas namn till mottagarna 
och till parlamentets ansvariga utskott för 
fortsatt behandling.

Or. de

Ändringsförslag 61
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter har undertecknat en förklaring 
ska talmannen underrätta parlamentet om 
detta, i protokollet offentliggöra namnen på 
undertecknarna samt offentliggöra 
förklaringen som en antagen text.

3. När en majoritet av parlamentets 
ledamöter, senast tre månader efter det att 
förklaringen har förts in i registret, har 
undertecknat en förklaring ska talmannen 
underrätta parlamentet om detta, i 
protokollet offentliggöra namnen på 
undertecknarna samt offentliggöra 
förklaringen som en antagen text.

Or. en

Ändringsförslag 62
Helmut Scholz

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 4
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Förfarandet avslutas i och med att 
förklaringen, tillsammans med namnen 
på undertecknarna, vid 
sammanträdesperiodens slut översänds till 
mottagarna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 63
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Förfarandet avslutas i och med att
förklaringen, tillsammans med namnen på 
undertecknarna, vid 
sammanträdesperiodens slut översänds till 
mottagarna.

4. Förklaringen ska, tillsammans med 
namnen på undertecknarna, översändas till 
mottagarna vid sammanträdesperiodens 
slut.

Or. en

Ändringsförslag 64
Stanimir Ilchev

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 4a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4a. Om en skriftlig förklaring har antagits 
ska parlamentet diskutera den fråga som 
tas upp i förklaringen vid en lämplig 
tidpunkt i enlighet med sin 
föredragningslista.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 4b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4b. Alla språkversioner av en antagen 
skriftlig förklaring ska offentliggöras och 
lagras under en särskild sektion på 
parlamentets webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 66
Zita Gurmai

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 4a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4a. Om de institutioner till vilka den 
antagna texten har riktats inte informerar 
parlamentet om den planerade 
uppföljningen senast tre månader efter 
mottagandet, ska frågan på begäran av en 
av förklaringens upphovsmän föras upp 
på föredragningslistan för ett kommande 
sammanträde i det ansvariga utskottet.

Or. en

Motivering

En uppföljning inom parlamentet bör säkerställas när andra institutioner inte behandlar de 
antagna förklaringarna på rätt sätt.

Ändringsförslag 67
Evelyn Regner

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 123 – punkt 5
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. En skriftlig förklaring bortfaller om den 
har varit införd i registret längre än 
tre månader och inte har undertecknats av 
minst hälften av parlamentets ledamöter.

5. En skriftlig förklaring bortfaller om den 
har varit införd i registret längre än 
två månader och inte har undertecknats av 
minst två tredjedelar av parlamentets 
ledamöter.

Or. de

Ändringsförslag 68
Roberto Gualtieri

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 42 – punkterna 2 och 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. En ledamot får lägga fram ett förslag till 
unionsrättsakt inom ramen för parlamentets 
initiativrätt enligt artikel 225 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

2. Upp till fem ledamöter får lägga fram ett 
förslag till unionsrättsakt inom ramen för 
parlamentets initiativrätt enligt artikel 225 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Förslaget ska ange den 
rättsliga grunden och kan åtföljas av en 
motivering på högst 150 ord.

3. Förslaget ska inges till talmannen, som 
ska hänvisa det till ansvarigt utskott för 
behandling. Innan förslaget hänvisas ska 
det översättas till de officiella språk som 
utskottets ordförande bedömer som 
oundgängliga för en summarisk 
behandling. Utskottet ska besluta om den 
fortsatta behandlingen inom tre månader 
efter det att förslaget hänvisats till utskottet 
och efter att ha hört förslagets 
upphovsman.

3. Förslaget ska inges till talmannen, som 
ska besluta om de rättsliga kraven är 
uppfyllda. Talmannen kan, för 
rådgivning, hänvisa förslaget till det 
utskott som är ansvarigt för kontrollen av 
den rättsliga grunden. Om talmannen 
förklarar att förslaget är tillåtligt, ska han 
eller hon tillkännage detta i kammaren.
En ledamots underskrift kan då läggas till 
förslaget i enlighet med (i tillämpliga 
delar) bestämmelserna i artikel 123.1 och 
123.5.

Om utskottet beslutar att lägga fram 
förslaget för kammaren i enlighet med 
förfarandet i artikel 48 ska förslagets 
upphovsman nämnas vid namn i 
betänkandets titel.

Om ett förslag undertecknas av en 
majoritet av parlamentets ledamöter ska 
talmanskonferensen hänvisa det till det 
utskott som är ansvarigt för att utarbeta 
ett betänkande i enlighet med punkt 1.
Utskottet ska utarbeta ett betänkande i 
enlighet med artikel 48 efter att ha hört 
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förslagets upphovsman.
Om ett förslag inte lämnas in för 
ytterligare underteckningar eller inte 
undertecknas av en majoritet av 
parlamentets ledamöter, ska talmannen
hänvisa det till ansvarigt utskott för 
behandling. Innan förslaget hänvisas ska 
det översättas till de officiella språk som 
utskottets ordförande bedömer som 
oundgängliga för en summarisk 
behandling. Utskottet ska besluta om den 
fortsatta behandlingen inom tre månader 
efter det att förslaget hänvisats till utskottet 
och efter att ha hört förslagets 
upphovsman.
Förslagets upphovsmän ska nämnas vid 
namn i betänkandets titel.

Or. en


