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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella 
avtal
(2013/2259(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelserna från ordföranden för utskottet för utrikesfrågor av den 
29 januari 2013 och från ordföranden för utskottet för internationell handel av den 
13 februari 2013, till ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2014).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 90 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Parlamentet har rätt att när som helst 
under förhandlingarna, på grundval av ett 
betänkande från det ansvariga utskottet och 
efter att ha prövat eventuella förslag som 
lagts fram i enlighet med artikel 121, anta 
rekommendationer och begära att dessa 
beaktas innan det internationella avtalet i 
fråga ingås.

4. Parlamentet har rätt att när som helst 
under förhandlingarna och från det att 
förhandlingarna slutförts till det att 
avtalet ingås, på grundval av ett 
betänkande från det ansvariga utskottet och 
efter att ha prövat eventuella förslag som 
lagts fram i enlighet med artikel 121, anta 
rekommendationer och begära att dessa 
beaktas innan det internationella avtalet i 
fråga ingås. Artiklarna 49.1, 50 och 51 ska 
i respektive fall tillämpas på eventuellt 
deltagande av andra utskott.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 90 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. När förhandlingarna slutförts, men 
innan något avtal undertecknas, ska 
förslaget till avtal föreläggas parlamentet 
för yttrande eller godkännande. När det 
gäller godkännandeförfarandet ska 
artikel 81 tillämpas.

5. Begäranden från rådet om 
parlamentets godkännande eller yttrande 
ska av talmannen hänvisas till ansvarigt 
utskott för behandling i enlighet med 
artikel 81 eller artikel 43.1.

Or. en

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 90 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. Före omröstningen om godkännande får 
ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 
minst en tiondel av ledamöterna föreslå att 
parlamentet ska inhämta yttrande från 
domstolen över huruvida ett internationellt 
avtal är förenligt med fördragen. Om 
parlamentet godkänner ett sådant förslag 
ska omröstningen om godkännande
skjutas upp till dess att domstolen har 
avgett sitt yttrande.

6. Före omröstningen får ansvarigt utskott, 
en politisk grupp eller minst en tiondel av 
ledamöterna föreslå att parlamentet ska 
inhämta yttrande från domstolen över 
huruvida ett internationellt avtal är 
förenligt med fördragen. Om parlamentet 
godkänner ett sådant förslag ska 
omröstningen skjutas upp till dess att 
domstolen har avgett sitt yttrande.

Or. en
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MOTIVERING

Yttranden i samband med granskningen av internationella avtal (artikel 90.4, 
ändringsförslag 1)

Genom en skrivelse av den 29 januari 2013 uppmärksammade Elmar Brok, ordförande för 
utskottet för utrikesfrågor, att arbetsordningen för närvarande inte tillåter att andra utskott 
avger ett yttrande om resolutioner som gäller internationella avtal trots att ökningen av antalet 
övergripande avtal med en viktig handelsaspekt gör det oumbärligt att utskottet för 
internationell handel tillåts bidra till att forma parlamentets ståndpunkt. Han påpekade att 
artikel 110.2 (Uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet) inte tillhandahåller 
någon sådan möjlighet eftersom den hänvisar till resolutionsförslag som lagts fram av ett 
utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter till vilka andra utskott inte kan avge något 
yttrande. Artikel 90.4 (Internationella avtal) skulle inte heller vara passande för det angivna 
syftet eftersom den hänvisar till pågående ”förhandlingar”, vilket innebär att ett betänkande 
efter att förhandlingarna slutförts enligt denna bestämmelse inte längre skulle vara tillåtligt. 
Artikel 81.3 (Godkännandeförfarandet) skulle slutligen inte vara behjälplig eftersom denna 
enbart kan användas när det rör sig om ett ”förslag” från rådet och inte ett planerat 
internationellt avtal. Brok efterfrågade därför att en ändring av artikel 110.2 övervägs, för att 
tillåta yttranden från andra utskott.

Efter att ha undersökt ärendet kom utskottet för konstitutionella frågor fram till slutsatsen att 
syftet att tillåta yttranden i samband med parlamentets granskning av internationella avtal 
skulle kunna uppnås genom en relativt enkel ändring av artikel 90.4 såsom anges i 
ändringsförslag 1. Genom att utvidga tillämpningsområdet för denna bestämmelse från den tid 
då förhandlingarna pågår till den tid då förfarandet som helhet pågår, från inledandet av 
förhandlingarna (före inledandet av förhandlingarna gäller artikel 90.1–90.3) till ingåendet av 
avtalet, kan parlamentet ingripa när som helst för att förtydliga sin ståndpunkt beträffande det 
godkännande från parlamentet som krävs. Samtidigt skulle andra utskott kunna associeras 
som rådgivande utskott eller associeras enligt de mer utvecklade formerna i artikel 50 eller 51. 
Artikel 110.2 föreslås kvarstå oförändrad.

Tidpunkt för parlamentets godkännande av internationella avtal, provisorisk 
tillämpning av detta och medlemsstaternas ratificering (artikel 218 (218.5 och 218.6) i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), ändringsförslag 2)

Genom en skrivelse av den 13 februari 2013 begärde Vital Moreira, ordförande för utskottet 
för internationell handel, att utskottet för konstitutionella frågor granskar artikel 90.5 
(Internationella avtal) avseende dess förenlighet med fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. I denna artikel fastställs för närvarande följande: ”När förhandlingarna slutförts, 
men innan något avtal undertecknas, ska förslaget till avtal föreläggas parlamentet för 
yttrande eller godkännande.” I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget ska ”rådet […] på 
förslag av förhandlaren anta ett beslut om ingående av avtalet […] efter Europaparlamentets 
godkännande i följande fall: […]”. Enligt fördraget är alltså rådet inte uttryckligen skyldigt att 
begära samtycke av parlamentet redan innan det godkänner att kommissionen undertecknar 
avtalet på unionens vägnar. 
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Vital Moreira påpekade dessutom att det har förekommit fall där bestämmelser i handelsavtal 
har tillämpats provisoriskt innan de officiellt hänvisats till parlamentet för dess godkännande. 
Här inställer sig frågan om huruvida detta är rättsligt korrekt eller om rådet måste invänta 
parlamentets godkännande av avtalet.

Slutligen uppmärksammade Vital Moreira, med hänvisning till Elmar Broks skrivelse av den 
29 januari 2013, att det finns fall där avtal som ska ingås samtidigt mellan tredje parter och 
unionen å ena sidan och mellan tredje parter och medlemsstaterna å andra sidan (”blandade 
avtal”) undertecknas men där rådet beslutar att inte överlämna dessa till parlamentet för dess 
godkännande förrän ratificeringsprocessen i medlemsstaterna nästan har slutförts. Här 
inställer sig åter frågan om detta förfaringssätt är förenligt med unionens lagstiftning.

Utskottet bad rättstjänsten om ett yttrande1.

När det gäller den första frågan, godkännande av internationella avtal, var slutsatsen i 
yttrandet att artikel 218.6 i EUF-fördraget inte innebär rättslig skyldighet för rådet att begära 
samtycke av parlamentet innan rådet godkänner avtalets undertecknande. Kärnan i 
resonemanget är att artikel 218 i EUF-fördraget föreskriver ett förfarande i två skilda steg, 
undertecknande och ingående av avtalet, vilket innebär att rådet kan fatta beslutet om 
undertecknandet oberoende av beslutet om ingåendet och utan att skapa en koppling mellan 
dessa båda.

När det gäller den andra frågan, provisorisk tillämpning av avtal, drar man i yttrandet 
slutsatsen att rådet får godkänna provisorisk tillämpning av ett avtal när som helst efter att 
förhandlaren har föreslagit detta. Enligt artikel 218 i EUF-fördraget är rådet inte skyldigt att 
fatta detta beslut först efter att parlamentet har gett sitt godkännande av avtalets ingående. 
Detta hindrar inte parlamentet från att när som helst under förfarandet deklarera, genom ett 
politiskt uttalande i form av rekommendationer som antagits enligt artikel 90.4 såsom denna 
ändras genom ändringsförslag 1, att den provisoriska tillämpningen är olämplig eftersom 
parlamentets godkännande är osäkert eller ett tillbakavisande av avtalet till och med troligt. 
Oberoende av detta anges i artikel 91 de särskilda skyldigheter som kommissionen har enligt 
avtalen i termer av information (artikel 218.10 i EUF-fördraget) och vilka den dessutom har 
åtagit sig genom ramavtalet, nämligen att ”informera parlamentet så tidigt som möjligt när 
den avser att föreslå rådet att avtalet ska tillämpas provisoriskt och ange skälen till detta, om 
inte brådskande skäl hindrar den att göra det” (punkt 23 och bilaga 3, punkt 7). Mot bakgrund 
av dessa skyldigheter fastställs i artikel 91 ett särskilt förfarande i kammaren.

När det gäller den tredje frågan, tidpunkten för undertecknandet av ett blandat avtal, anger 
yttrandet att rådet får begära samtycke av parlamentet innan eller samtidigt som avtalet 
hänskjuts till medlemsstaterna för ratificering i enlighet med deras relevanta interna 
förfaranden. Rådet får också vänta till dess att dessa förfaranden har slutförts i en, flera eller 
samtliga av de berörda medlemsstaterna. Grundtanken här är att de förfaranden som leder till 
ingåendet av ett internationellt avtal från unionens sida å ena sidan och från dess 
medlemsstaters sida å andra sidan är oberoende av varandra. Den tidpunkt då rådet begär 

                                               
1 SJ-0431/13 av den 8 augusti 2013. 
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samtycke av parlamentet kan därför väljas utifrån överväganden om vad som är politiskt 
lämpligt. 

Utskottet tog del av det rättsliga yttrandet och instämde i dess slutsatser. Det ansåg att den 
första slutsatsen gör att en ändring av artikel 90.5 blir oumbärlig, i enlighet med 
ändringsförslag 2, eftersom parlamentets arbetsordning enligt EU-domstolens rättspraxis inte 
kan ge parlamentet befogenheter som inte uttryckligen erkänns genom en lagstiftningsåtgärd 
eller primärrätten1. Följaktligen kan parlamentet inte genom sina interna bestämmelser ålägga 
rådet att följa ett förfarande som inte fastställts i artikel 218 i EUF-fördraget.

När det gäller den andra och den tredje frågan ansåg utskottet att vare sig en ändring eller en 
formell tolkning av artikel 90 var nödvändig eftersom de respektive slutsatserna mer eller 
mindre följer från resultaten beträffande tidpunkten för undertecknandet. I båda dessa fall ger 
alltså artikel 90.4, med ändringar enligt ändringsförslag 1, parlamentet möjlighet att när som 
helst under hela det förfarande som leder till ingåendet av avtalet uttrycka sin ståndpunkt i 
form av rekommendationer som baseras på ett betänkande från det behöriga utskottet.

Yttranden från EU-domstolen (artikel 90.6, ändringsförslag 3)

Granskningen av artikel 90 med anledning av de förfrågningar som gjordes av utskottet för 
internationell handel och utskottet för utrikes frågor visade att artikel 90.6 behöver korrigeras. 
Denna bestämmelse begränsar parlamentets möjlighet att inhämta ett yttrande från domstolen 
om internationella avtals förenlighet med fördragen till avtal som kräver parlamentets 
godkännande och utesluter därmed avtal som enbart kräver ett yttrande. Den 
fördragsbestämmelse som fastställer rätten att inhämta ett yttrande från domstolen för 
parlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna, dvs. artikel 218.11 i EUF-fördraget, 
innehåller dock ingen sådan begränsning. Syftet med fördragsbestämmelsen, vilket är att 
undvika att unionens internationella avtal kommer i konflikt med unionens primärrätt, 
berättigar inte heller till någon sådan begränsning. 

                                               
1 Jfr. domen av den 17 januari 2013 i de förenade målen T-346/11 och T-347/11, Bruno Gollnisch. 


