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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av artikel 116 och bilaga II i Europaparlamentets arbetsordning om 
frågestunden
(2013/2083(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 13 februari 2013,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0055/2011).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

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

3. Europaparlamentet beslutar att det lottningssystem som införs genom ändringsförslagen 
för att avgöra vilka ledamöter som ska få ställa frågor ska utvärderas efter en 
försöksperiod på … från och med dagen för de nya bestämmelsernas ikraftträdande.

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

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

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

1. Frågestund för frågor till kommissionen 
ska hållas under varje sammanträdesperiod 
i nittio minuter och ha ett särskilt 
övergripande tema som bestäms av 
talmanskonferensen i princip en månad 
före sammanträdesperioden.

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

2. De kommissionsledamöter som 
talmanskonferensen inbjuder att 
medverka ska ha ett ansvarsområde som 
är relaterat till det särskilda övergripande 
temat. Normalt ska högst två 
kommissionsledamöter medverka per 
sammanträdesperiod, men det ska finnas 
möjlighet att låta även en tredje medverka 
beroende på det särskilda övergripande 
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tema som valts för frågestunden.
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. De ledamöter som får ställa sin fråga 
till en av kommissionsledamöterna ska 
utses genom lottning enligt följande:

– Trettio minuter före frågestunden 
placeras två lotturnor på talmannens 
podium.
– Ledamöter som önskar ställa en fråga 
skriver sitt namn på en lottsedel som de 
lägger i en av lotturnorna.
– Talmannen förklarar frågestunden 
öppnad och iläggningen av lottsedlar 
avslutad.
– Talmannen drar en lottsedel i taget och 
uppmanar den ledamot vars namn står på 
lottsedeln att ställa sin fråga till ansvarig 
kommissionsledamot. Ledamoten får en 
minut på sig för att ställa frågan och 
kommissionsledamoten två minuter för att 
besvara den. I undantagsfall får 
talmannen acceptera en följdfråga på 
trettio sekunder från en närvarande 
ledamot, om han eller hon anser att 
kommissionsledamotens svar förtjänar en 
uppföljning. Kommissionsledamoten ska 
då ges två minuter för sitt svar.

4. Närmare bestämmelser om förfarandet 
ska fastställas genom riktlinjer som ingår 
i en bilaga till arbetsordningen17.
5. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.

4. I överensstämmelse med riktlinjer som 
utfärdats av talmanskonferensen kan 
särskilda frågestunder hållas med rådet, 
kommissionens ordförande, 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik och ordföranden för 
Eurogruppen.

_______________
17 Se bilaga II.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en
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MOTIVERING

1) Bakgrund

I juni 2011 gjorde talmanskonferensen en översyn av frågestundens upplägg tillsammans med 
kommissionen, för att försöka förbättra kvaliteten och engagemanget för frågestunden. Det 
nya upplägget var planerat att tillämpas under en försöksperiod från september 2011 och 
utvärderas innan några definitiva ändringar gjordes.

Vid sitt sammanträde den 17 januari 2013 behandlade talmanskonferensen en 
utvärderingsrapport om försöksperioden som utarbetats och lagts fram av ansvarige vice 
talman, Edward Mcmillan-Scott, och beslutade att hålla fast vid det nya upplägget för 
frågestunden, som skulle fortsätta att hållas en gång i månaden, i nittio minuter.

Talmanskonferensen angav dessutom följande:

- Antalet medverkande kommissionsledamöter bör som allmän regel vara begränsat till 
två per sammanträdesperiod, men en tredje kan tillkomma beroende på temat.

- Talmanskonferensen bör i princip besluta vilket särskilt tema som ska diskuteras en 
månad före den berörda sammanträdesperioden, så att lämpliga kommissionsledamöter 
kan medverka. Icke desto mindre måste det finnas utrymme för viss flexibilitet för att 
underlätta planeringen av plenarsammanträdena.

Talmanskonferensen bestämde slutligen att det vanliga ögonkontaktsförfarandet skulle 
ersättas av ett lottningssystem, och att detta system skulle utvärderas vid ett senare tillfälle.

Med en skrivelse av den 13 februari 2013 informerade talmannen ordföranden för utskottet 
för konstitutionella frågor om detta beslut och hänvisade ärendet till behandling enligt 
artikel 211 för en eventuell ändring av arbetsordningens artikel 116 och bilaga II.

2) Ändring av arbetsordningens bestämmelser

De ändringar av artikel 116 och bilaga II som föreslås i detta förslag till betänkande 
överensstämmer med talmanskonferensen beslut.

Det viktigaste aspekterna av ändringarna är följande:

– Valet av vilka ledamöter som ska få ställa sin fråga gjordes tidigare enligt det så kallade 
ögonkontaktsförfarandet. Det ersätts nu av ett lottningssystem som garanterar absolut 
opartiskhet.

– Frågorna lämnas inte in skriftligen i förväg och det görs inte någon förhandskontroll av 
deras tillåtlighet.

– Bilaga II, som i långa stycken fastställer riktlinjer för kontroll av tillåtlighet avseende 
frågor, följdfrågor och tidsfrister, blir överflödig och behövs inte längre.


