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Ordföranden för utskottet för utrikesfrågor (AFET) har i enlighet med artikel 211.1 i 
arbetsordningen överlämnat en begäran om granskning av artikel 117 om frågor för 
skriftligt besvarande. Det handlar om frågor som ledamöterna kan ställa till Europeiska 
rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

1. Ursprunget till begäran om granskning

Frågorna för skriftligt besvarande ska besvaras inom sex veckor (prioriterade frågor inom 
tre veckor). Om denna tidsfrist överskrids kan frågeställaren begära att frågan förs upp på 
föredragningslistan till nästa sammanträde i det utskott som är ansvarigt för det ämne som 
frågan gäller. Den senaste tidens många problem, särskilt vid behandlingen av frågor till 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik (förseningar med överlämnandet av frågorna), har väckt AFET:s farhågor 
om att utskottsordförandena skulle vara tvungna att automatiskt ta upp alla ställda frågor på 
dagordningen, utan hänsyn till hur brådskande frågorna är eller vad de handlar om. Detta 
hotar att avsevärt minska den tid som finns tillgänglig för de andra punkterna på 
dagordningen och att påverka utskottens arbete. 

Artikel 117.3: ”Om en fråga inte kan besvaras inom utsatt tid, ska den på frågeställarens 
begäran föras upp på föredragningslistan till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet. 
Artikel 1161 ska gälla i tillämpliga delar.”

2. Frågeställning och analys

Begäran om granskning gäller rätten för parlamentsutskottets ordförande att bestämma över 
sammanträdets föredragningslista. Det finns två möjliga alternativ: att tolka arbetsordningen 
(alternativ 1) eller att ändra arbetsordningen (alternativ 2).

Alternativ 1: Tolkning av arbetsordningen

Utskottet för konstitutionella frågor medger att en tolkning av arbetsordningen gör det 
möjligt att i tillräcklig utsträckning klargöra situationen. Ordföranden för ett 
parlamentsutskott har rätt att besluta om förslaget till föredragningslista, enligt en tolkning 
av artikel 193.1 i arbetsordningen, där det fastställs att ett utskott ska sammanträda på 
kallelse av sin ordförande eller på uppmaning av talmannen. Eftersom ordföranden har 
befogenhet att kalla till sammanträde måste han eller hon kunna fastställa syftet med 
sammanträdet, dvs. förslaget till föredragningslista. Denna tolkning är förenlig med 
principen om en effektiv arbetsgång. 

Den slutliga föredragningslistan ska för övrigt godkännas av utskottet vid sammanträdets 
början. I analogi med artikel 177 i arbetsordningen om uppskjutande av debatt och 
omröstning kan en ledamot begära att debatten om en punkt på föredragningslistan skjuts 
upp. Om det bedöms olämpligt att föra upp en fråga för skriftligt besvarande på 

                                               
1 Artikel 116 handlar om frågestunden för frågor till rådet och kommissionen under plenarsammanträdena.
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föredragningslistan kan alltså utskottet i sin helhet också besluta att skjuta upp debatten. 

Tolkningen av artikel 117.3 kan se ut på följande sätt:

Då ordföranden enligt artikel 193.1 har befogenhet att kalla parlamentsutskottet till 
sammanträde, och i enlighet med principen om god organisering av arbetet, är det 
ordföranden som ska besluta om förslaget till föredragningslista för det sammanträde som 
han eller hon kallar till. Följaktligen krävs det ett godkännande av ordföranden för det 
ansvariga utskottet för att en fråga för skriftligt besvarande ska kunna föras upp på 
föredragningslistan. 

Alternativ 2: Ändring av arbetsordningen

Utskottet för konstitutionella frågor medger att artikel 117.3 är något oklar om huruvida ett 
parlamentsutskotts ordförande har rätt att fastställa föredragningslistan och att situationen 
därför bör förtydligas genom en ändring av arbetsordningen. Ändringen kan eventuellt se ut 
på följande sätt:

Artikel 117.3, ny lydelse: ”Om en fråga inte kan besvaras inom utsatt tid, ska den på 
frågeställarens begäran och efter godkännande av utskottets ordförande föras upp på 
förslaget till föredragningslista till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet. Artikel 
1161 ska gälla i tillämpliga delar.” 

Observera att förfarandet för att ändra arbetsordningen enligt artikel 212 kräver att en 
majoritet av parlamentsledamöterna röstar för en sådan ändring.

3. Sammanfattning

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanas att yttra sig om ett av de två presenterade 
alternativen. 
 Alternativ 1, att tolka arbetsordningen, är en enkel och snabb lösning. 
 Alternativ 2, att ändra arbetsordningen, kräver ett mer omfattande förfarande men skulle 

uttryckligen ge utskottsordföranden rätt att fastställa förslaget till föredragningslista.

                                               
1 Artikel 116 handlar om frågestunden för frågor till rådet och kommissionen under plenarsammanträdena.


