
DT\871608SV.doc PE467.278v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

24.6.2011

ARBETSDOKUMENT
om tolkningen av artikel 192 i arbetsordningen

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Carlo Casini



PE467.278v01-00 2/9 DT\871608SV.doc

SV

Utskottsordförandena har genom Klaus-Heiner Lehne framställt en begäran i enlighet med 
artikel 211.1 om tolkning av artikel 192 om grupplösa ledamöters ställning vid 
samordnarnas möten.

1. Artikel 192 – ursprung och tillkomst

Artikel 1921 infördes i slutet av föregående valperiod i samband med den allmänna 
översynen av arbetsordningen i maj 2009 (föredragande: Corbett2). Det är en första 
formalisering av den hittills informella praxisen att sammankalla möten med utskottens 
samordnare. I artikel 192.1 föreskrivs följande: ”De politiska grupperna får utse en av sina 
medlemmar till samordnare” och grupplösa ledamöters deltagande nämns inte uttryckligen.

De nuvarande bestämmelserna om de grupplösa ledamöterna avspeglar en politisk vilja som 
framkom under debatten om Corbettbetänkandet. Förslaget till Corbetts betänkande innehöll 
ursprungligen en möjlighet för grupplösa ledamöter att utse en samordnare som kallades till 
mötet, men denna bestämmelse ändrades och ströks när betänkandet antogs i utskottet för 
konstitutionella frågor (AFCO). I plenum antogs Corbettbetänkandet med stor majoritet, 
med 522 röster för.  

Tillämpningen av artikel 192 diskuterades även vid utskottsordförandekonferensen 3 i 
början av valperioden. Vid detta möte kom man fram till den gemensamma tolkningen att 
grupplösa ledamöter inte kan delta i mötena eftersom de inte har någon samordnare.

2. Frågeställning och analys

Eftersom de grupplösas deltagande inte uttryckligen nämns varierar tillämpningen av 
artikel 192 från ett utskott till ett annat och väcker frågan om lika behandling av alla 
grupplösa ledamöter. Det kan noteras att införandet av artikel 192 fick en direkt effekt på de 
grupplösas deltagande i samordnarnas möten, som har minskat jämfört med föregående 
valperiod. 

I enlighet med rättspraxis4 förbjuder principen om icke-diskriminering att jämförbara 
situationer behandlas olika eller att olika situationer behandlas lika såvida inte en sådan 
behandling är sakligt motiverad. 

Det bör tilläggas att det finns en rad skillnader i behandlingen av grupplösa ledamöter och 
ledamöter som är medlemmar av en politisk grupp som härrör från bestämmelserna i 
parlamentets arbetsordning (särskilt artiklarna 24, 106, 68 och 170 i arbetsordningen). 
Dessa bestämmelser ska inte på ett oberättigat sätt påverka villkoren för de grupplösa 
ledamöternas utövande av sitt parlamentsmandat endast för att de inte tillhör någon politisk 
grupp. Det är parlamentets skyldighet att pröva i första hand inom ramen för sin 
arbetsordning om alla dessa skillnader är nödvändiga för uppnåendet av parlamentets 

                                               
1 Texten återfinns i bilaga 2.
2 Corbettbetänkandet, TA0359/2009, antaget den 6 maj 2009.
3 Se bilaga 3: utdrag ur protokoll av den 15 september 2009 – PV-769940FR.doc, punkt 10.2.
4 Se särskilt domstolens dom av den 28 juni 1990 i mål C-174/89, Hoche (REG 1990, s. I-2681), punkt 25.
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legitima mål, särskilt uttryckandet av en gemensam politisk vilja och uppnåendet av 
kompromisser.1 Dessa bestämmelser bekräftades vid översynen av arbetsordningen 2009.

När det gäller de grupplösa ledamöternas ställning vid samordnarnas möten visade den 
enkät som AFCO-sekretariatet genomförde i juni 2011 att av de 20 parlamentsutskotten 
tillät endast tre att grupplösa ledamöter deltar som observatörer enligt samma modell som 
för ordförandena för de politiska grupperna vid talmanskonferensen, där en företrädare för 
de grupplösa ledamöterna får delta utan rösträtt (artikel 24 i arbetsordningen). Även om 
majoriteten av utskotten inte tillåter att de grupplösa ledamöterna deltar i samordnarnas 
möten, är förmedlingen av information i allmänhet väl tillgodosedd för att de grupplösa 
ledamöterna inte ska berövas sina parlamentariska rättigheter. En majoritet (13) av utskottet 
har valt att inbjuda de grupplösas sekretariat till samordnarnas möten och därigenom 
inbegripit de grupplösa i informationsspridningen. I de sju utskott som inte inbjuder de 
grupplösas sekretariat, får de grupplösa ta del av föredragningslistan inför mötena och 
mötesresultaten, med undantag av två utskott där föredragningslistan inte skickas till de 
grupplösa. 

I artikel 192.2 föreskrivs en möjlighet att ”delegera ansvaret att fatta vissa beslut till 
samordnarna, dock inte ansvaret att fatta beslut om antagande av betänkanden, yttranden 
eller ändringsförslag”. I enkäten konstaterades att två utskott har gett samordnare i uppdrag 
att fatta beslut. I de 18 utskott som inte formellt har delegerat befogenheter, godkänner 
hälften av utskotten de fattade besluten i efterhand. I den andra hälften av utskotten tas 
samordnarnas beslut enbart emot som information. Förfarandet i dessa nio utskott väcker en 
fråga om legitimitet efter införandet av artikel 192 som ger samordnarnas möte befogenhet 
att ”förbereda beslut som utskottet ska fatta” men inte att fatta beslut i utskottets ställe om 
det inte finns en uttrycklig delegering.

Av enkäten framkom vidare att möjligheten att delegera befogenheter till samordnarna är en 
bestämmelse man i allmänhet inte känner till, trots att ett system för delegering av 
befogenheter i praktiken finns i alla utskott. 

När det gäller de grupplösas deltagande i samordnarnas möten visar ursprunget till artikeln 
tydligt parlamentets avsikt att begränsa deltagandet till de politiska grupperna med en 
möjlighet att inbjuda vice ordförandena som rådgivare (artikel 192.2). Frågan om de 
grupplösa ledamöternas deltagande i mötena är under alla omständigheter direkt förknippad 
med frågan om samordnarnas beslutsbehörighet.

När det gäller beslutsbehörigheten föreskrivs i artikel 192.2 endast två sätt att fatta beslut: 
1) beslut som fattas av utskottet självt 2) delegering till samordnarna (utom i fråga om 
antagande av betänkanden, yttranden eller ändringsförslag). I texten ges samordnarnas 
möten tydligt en förberedande roll utan egen beslutsbehörighet, förutom i de fall utskottet 
önskar delegera sin beslutsbehörighet till samordnarna. För att helt överensstämma med 
artikel 192 ska denna delegering ske formellt i förväg och det ska finnas en hänvisning till 
utskottsprotokollet, eller också ska detta bifogas. I de fall då grupplösa ledamöter deltar i 
godkännandet av mandatet delegerar de därigenom även sin beslutsbehörighet. I avsaknad 

                                               
1 Se förstainstansrättens dom av den 2 oktober 2001 i de förenade målen T-222/99, T-327/99 och T-329/99 
(särskilt punkterna 156, 157, 165 och 202).
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av ett förhandsmandat ska samordnarnas beslut ha formen av rekommendationer och 
godkännas i efterhand av utskottets ledamöter, alltså även av de grupplösa ledamöterna. Om 
det finns ett mandat eller ett efterhandsgodkännande av beslut, behöver frågan om 
legitimiteten i de beslut som fattas utan de grupplösa ledamöternas deltagande i 
samordnarnas möten inte längre väckas.

3. Förslag till tolkning

De grupplösa ledamöterna utgör inte en politisk grupp i den mening som avses i artikel 30 
och får därför inte utse samordnare, vilka är de enda som har rätt att delta i samordnarnas 
möten. 
Syftet med samordnarnas möten är att förbereda utskottens beslut och de får inte ersätta 
utskottsmötena utan uttrycklig delegering. Därför måste behörigheten att fatta beslut vid 
samordnarnas möten delegeras på förhand. I avsaknad av en sådan delegering får 
samordnarna endast anta rekommendationer, som måste godkännas formellt av utskottet i 
efterhand.
Under alla omständigheter måste de grupplösa ledamöternas tillgång till information 
garanteras i enlighet med principen om icke-diskriminering genom förmedling av information 
och genom att en person från de grupplösas sekretariat närvarar vid samordnarnas möten.



DT\871608SV.doc 5/9 PE467.278v01-00

SV

BILAGA 1

Förslag till skrivelse till parlamentets talman Jerzy Buzek

Utskottsordförandena har genom Klaus-Heiner Lehne framställt en begäran i enlighet med 
artikel 211.1 om tolkning av artikel 192 om grupplösa ledamöters ställning vid 
samordnarnas möten.

Artikel 192 infördes i slutet av förra valperioden i samband med den allmänna översynen av 
Europaparlamentets arbetsordning i maj 2009 (Corbettbetänkandet1). Det handlar om en 
första formalisering av den hittills informella rutinen att kalla till möte för 
utskottssamordnarna. I artikel 192 sägs följande: ”De politiska grupperna får utse en av 
sina medlemmar till samordnare.” De grupplösa ledamöternas deltagande nämns inte 
uttryckligen.

De nuvarande bestämmelserna om de grupplösa är den politiska vilja som kom till uttryck 
vid diskussionen av Corbettbetänkandet. Förslaget till Corbettbetänkandet innehöll till en 
början en möjlighet för de grupplösa att också de utse en samordnare som skulle kallas till 
mötet, men denna bestämmelse ändrades och togs bort då betänkandet godkändes i 
AFCO-utskottet. Plenarsammanträdet antog Corbettbetänkandet med en stor majoritet, med 
522 röster för.

Tillämpningen av artikel 192 har även varit föremål för en diskussion vid 
utskottsordförandekonferensen2 i början av valperioden. Vid det sammanträdet fanns ett 
samförstånd om den allmänna tolkningen att grupplösa inte får delta vid mötena eftersom de 
inte har någon samordnare.

Tillämpningen av artikel 192 varierar dock i praktiken från ett utskott till ett annat och ger 
upphov till frågor om lika behandling. Det tycks därför klokt att fastställa en formell 
tolkning för att få till stånd en enhetlig användning av artikel 192.

Då det handlar om de grupplösa ledamöternas deltagande i mötena illustrerar uppkomsten 
till artikel 192 klart och tydligt parlamentets avsikt att begränsa deltagandet till de politiska 
grupperna, med en möjlighet att bjuda in vice ordförandena som rådgivare (artikel 192, 
andra stycket). Frågan om de grupplösas deltagande i mötena är i varje fall direkt knuten till 
frågan om samordnarnas beslutsrätt.

I fråga om beslutsrätten innehåller artikel 192, andra stycket, endast två sätt att fatta beslut: 
1) beslut fattade av utskottet 2) delegering till samordnarna (utom när det gäller antagande 
                                               
1 Corbettbetänkandet, TA(0359)2009, antaget den 6 maj 2009.
2 Se protokollet av den 15 september 2009 – PV-769940SV.doc, punkt 10.2.
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av betänkanden, yttranden och ändringsförslag). Enligt texten är syftet med samordnarnas 
möten utan tvivel att vara förberedande utan egen beslutsrätt, utom om utskottet önskar 
delegera sitt ansvar att fatta beslut till samordnarna. För att överensstämma med artikel 192 
måste denna delegering fastställas formellt i förväg och nämnas i eller bifogas 
utskottssammanträdets protokoll. I så fall delegerar de grupplösa sin beslutsrätt eftersom de 
också deltar i godkännandet av mandatet. I avsaknad av ett förhandsmandat ska 
samordnarnas beslut ha formen av rekommendationer och godkännas i efterhand av 
utskottets ledamöter, alltså även av de grupplösa ledamöterna. Om det finns ett mandat eller 
ett efterhandsgodkännande av beslut, behöver frågan om legitimiteten i de beslut som fattas 
utan de grupplösa ledamöternas deltagande i samordnarnas möten inte längre väckas.  

Slutsats: AFCO-utskottet har vid sitt sammanträde den ... antagit följande tolkning av artikel 
192 i arbetsordningen med ... röster för: 

”De grupplösa ledamöterna utgör inte en politisk grupp i den mening som avses i artikel 30 
och får därför inte utse samordnare, vilka är de enda som har rätt att delta i samordnarnas 
möten.
Syftet med samordnarnas möten är att förbereda utskottens beslut och de får inte ersätta 
utskottsmötena utan uttrycklig delegering. Därför måste behörigheten att fatta beslut vid 
samordnarnas möten delegeras på förhand. I avsaknad av en sådan delegering får 
samordnarna endast anta rekommendationer, som måste godkännas formellt av utskottet i 
efterhand. 
Under alla omständigheter måste de grupplösa ledamöternas tillgång till information 
garanteras i enlighet med principen om icke-diskriminering genom förmedling av information 
och genom att en person från de grupplösas sekretariat närvarar vid samordnarnas möten.”

Med vänlig hälsning

Carlo Casini
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Bilaga 2
Utdrag ur arbetsordningen, artikel 192

Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden – Mars 2011 Utskriftsversion 1402k

INNEHÅLL
REGISTER
UPPLYSNINGAR

AVDELNING VII: UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER

KAPITEL 1: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER – TILLSÄTTNING OCH 
ANSVARSOMRÅDEN

Artikel 192: Utskottssamordnare och skuggföredragande

De politiska grupperna får utse en av sina medlemmar till samordnare. 

Utskottssamordnarna ska vid behov kallas samman av sina utskottsordföranden för att förbereda beslut som 
utskottet ska fatta, särskilt beslut om förfarande och om utnämning av föredragande. Utskottet får delegera 
ansvaret att fatta vissa beslut till samordnarna, dock inte ansvaret att fatta beslut om antagande av betänkanden, 
yttranden eller ändringsförslag. Vice ordförandena får inbjudas att delta som rådgivare i utskottssamordnarnas 
möten. Samordnarna ska sträva efter att komma överens. Om de inte kan komma överens får de fatta beslut 
endast med en majoritet som klart och tydligt representerar en stor majoritet i utskottet, med beaktande av antalet 
ledamöter i respektive grupp. 

De politiska grupperna får för varje betänkande utse en skuggföredragande som ska följa utvecklingen 
beträffande betänkandet och utverka kompromisser inom utskottet på gruppens vägnar. Deras namn ska 
tillkännages för utskottsordföranden. Utskottet får på förslag av samordnarna särskilt besluta att inbegripa 
skuggföredragandena i arbetet med att nå överenskommelser med rådet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Senaste uppdatering: 12 maj.2011
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Bilaga 3
Utdrag ur protokollet

Strasbourg den 15 september 2009

UTSKOTTSORDFÖRANDEKONFERENSEN

Sammanträdet den 15 september 2009 i Strasbourg

Protokoll

10.2 Utskottssamordnares sammanträden, grupplösa ledamöter

Ordföranden hänvisade till artikel 192 enligt vilken de politiska grupperna får utse en 
samordnare. Av detta följer att grupplösa ledamöter inte kan ha uppdraget att vara 
samordnare, och följaktligen inte heller delta i deras möten. Ett ändringsförslag som syftade 
till att tillåta de grupplösa ledamöterna att utse en samordnare har explicit röstats ned i 
utskottet för konstitutionella frågor. 

Denna situation får dock inte innebära att de grupplösa ledamöterna fråntas sina rättigheter 
som ledamöter av Europaparlamentet. Utskotten bör säkerställa, vart och ett i enlighet med 
sina egna förfaranden, att de grupplösa ledamöterna rådfrågas i relevanta frågor i god tid före 
samordnarnas sammanträden. Detta kan ske genom att utskottsordföranden eller utskottets 
sekretariat frågar de grupplösa ledamöterna om deras eventuella intressen i aktuella frågor. 
Normalt lägger samordnarna därefter fram sina förslag till utskottet. Alla utskott kan föreslå 
ändringar till förslagen. Utskottet har sista ordet när det gäller samordnarnas förslag, och kan 
ändra det om det anses nödvändigt. Enligt ordföranden skulle det behövas en ändring av 
bestämmelserna i arbetsordningen för att de grupplösa ledamöterna skulle få rätt att delta vid 
samordnarnas möten. 

AFCO-utskottets vice ordförande Rafał Kazimierz Trzaskowski bekräftade ordförandens 
tolkning att grupplösa ledamöter inte har rätt att utse någon samordnare. Han föreslog att man 
skulle kunna komma överens om en gemensam regel om att de grupplösa ledamöterna ska få 
information direkt efter samordnarnas sammanträde.

CULT-utskottets ordförande Doris Pack betonade vikten av att alla utskott agerar enhetligt i 
överensstämmelse med de riktlinjer som ordföranden föreslagit. 

Ordföranden konstaterade ett det fanns ett samförstånd mellan de olika utskottsordförandena.

Avseende den separata frågan om antalet samordnare per politisk grupp hänvisade 
ordföranden till artikel 192 som anger att det endast kan finnas en samordnare per politisk 
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grupp. Det händer emellertid att en politisk grupp har en vice samordnare som deltar vid 
mötet, ofta av praktiska skäl. Ordföranden föreslog därför att en politisk grupp inte får 
företrädas av mer än en samordnare. Om den vice samordnaren deltar vid mötet får han eller 
hon inte företräda den politiska gruppen så länge den ordinarie samordnaren är närvarande. 

ENVI-utskottets ordförande Jo Leinen föreslog att utskottet för konstitutionella frågor skulle 
utarbeta en tolkning i detta ärende.

IMCO-utskottets ordförande Malcolm Harbour gav sitt stöd åt ordförandens pragmatiska syn 
på en vice samordnares eventuella medverkan. Detta skulle ge möjlighet för en vice 
samordnare att skaffa sig erfarenhet och att ersätta den ordinarie samordnaren vid dennes 
frånvaro, och samordnargruppen skulle kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt.

ECON-utskottets ordförande Sharon Bowles efterlyste ett synsätt som stod i 
överensstämmelse med den ståndpunkt man tidigare intagit när det gällde grupplösa 
ledamöters medverkan.

Ordföranden betonade på nytt att rätten att utse en samordnare är odiskutabelt kopplad till 
förekomsten av en politisk grupp. 

EMPL-utskottets ordförande Pervenche Berès föreslog att det per politisk grupp endast skulle 
finnas en person med yttranderätt, så att man säkerställde att de politiska grupperna 
behandlades likadant.

TRAN-utskottets ordförande Brian Simpson instämde i att grupplösa ledamöter inte kan utse 
en samordnare, eftersom de inte tillhör någon politisk grupp. När det gällde medverkan av en 
vice samordnare föreslog han att den vice samordnaren endast skulle få delta om den 
ordinarie samordnaren var frånvarande. 

Ordföranden slog fast att det inte finns något avtal om att en politisk grupps vice samordnare 
ska få medverka, och föreslog att utskottet för konstitutionella frågor kanske kunde uppmanas 
att antingen göra en tolkning av arbetsordningens bestämmelser eller föreslå en lämplig 
ändring. 

Avseende medverkan av utskottens vice ordförande i samordnarnas möten hänvisade 
ordföranden slutligen till bestämmelserna i artikel 192, där det inte fastställs att de har rätt att 
delta, men där det uttryckligen sägs att de kan bjudas in av ordföranden att delta som 
rådgivare. 


