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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av artiklarna 49 och 50 i Europaparlamentets arbetsordning om samarbete 
mellan utskotten
(2012/2012(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 19 december 2013,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen 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 49 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När det rör sig om texter som inte avser 
lagstiftning ska yttrandet innehålla förslag 
till delar av det ansvariga utskottets 
resolutionsförslag.

När det rör sig om texter som inte avser 
lagstiftning ska yttrandet innehålla förslag 
till delar av det ansvariga utskottets 
resolutionsförslag eller ändringsförslag till 
det utskottets utkast till resolutionsförslag.
I det senare fallet ska bestämmelserna i 
punkt 4 inte gälla.  

Or. fr

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Ett rådgivande utskott kan i stället för ett 
yttrande anta ändringsförslag antingen 
till lagstiftningsförslaget eller, när det rör 
sig om en text som inte avser lagstiftning, 
till det ansvariga utskottets utkast till 
resolutionsförslag. Dessa ändringsförslag 
ska läggas fram för det rådgivande 
utskottets räkning av dess ordförande 
inom den tidsfrist som fastställts av det 
ansvariga utskottet i enlighet med 
punkt 3. I detta fall ska bestämmelserna i 
punkt 4 inte gälla. 

Or. fr

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 49 – punkt 2 – styckena 3 och 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Det ansvariga utskottet ska rösta om dessa 
ändringsförslag eller förslag till delar av 
resolutionsförslaget.

Det ansvariga utskottet ska rösta om dessa 
ändringsförslag eller förslag till nya 
punkter.

Yttrandet ska enbart omfatta sådana frågor 
som hör till det rådgivande utskottets 
ansvarsområde.

Yttrandena eller ändringsförslagen ska
enbart omfatta sådana frågor som hör till 
det rådgivande utskottets ansvarsområde.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 49 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Det ansvariga utskottet ska fastställa när 
det rådgivande utskottet måste avge sitt 
yttrande för att det ansvariga utskottet ska 

3. Det ansvariga utskottet ska fastställa när 
det rådgivande utskottet måste avge sitt 
yttrande för att det ansvariga utskottet ska 
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kunna ta hänsyn till det. Det ansvariga 
utskottet ska omedelbart meddela 
rådgivande utskott alla ändringar av denna 
frist. Ansvarigt utskott ska inte fatta beslut 
innan tidsfristen har löpt ut.

kunna ta hänsyn till det eller till 
ändringsförslagen i det. Det ansvariga 
utskottet ska omedelbart meddela 
rådgivande utskott alla ändringar av denna 
frist. Ansvarigt utskott ska inte fatta beslut 
innan tidsfristen har löpt ut.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 50 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När en fråga om ansvarsområden 
hänskjutits till talmanskonferensen i 
enlighet med artikel 188.2 eller 48 och 
talmanskonferensen, på grundval av bilaga 
VII, anser att ärendet faller i stort sett lika 
mycket inom två eller flera utskotts 
ansvarsområde, eller att olika delar av 
ärendet faller inom två eller flera utskotts 
ansvarsområde, ska artikel 49 tillämpas 
med följande tillägg:

När en fråga om ansvarsområden 
hänskjutits till talmanskonferensen i 
enlighet med artikel 188.2 eller 48 och 
talmanskonferensen, på grundval av bilaga 
VII, anser att ärendet i allt väsentligt faller 
inom två eller flera utskotts ansvarsområde
kan den besluta att associera dessa utskott 
för att de ska samarbeta närmare. I detta 
fall ska artikel 49 tillämpas med följande 
tillägg:

Or. fr

Ändringsförslag 6

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 50 – strecksatserna 1–5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

– De berörda utskotten ska gemensamt 
komma överens om tidsplanen.

a) De berörda utskotten ska gemensamt 
komma överens om tidsplanen.

– De berörda föredragandena ska hålla 
varandra underrättade och sträva efter att 
komma överens om den text de lägger fram 
för sina respektive utskott och hur de 
ställer sig till eventuella ändringsförslag.

b) De berörda föredragandena ska hålla 
varandra underrättade och sträva efter att 
komma överens om den text de lägger fram 
för sina respektive utskott och hur de 
ställer sig till eventuella ändringsförslag.
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– De ordförande och föredragande som 
berörs ska tillsammans fastställa vilka 
delar av texten som hör till respektive 
utskotts exklusiva ansvarsområde och 
vilka delar av texten som hör till ett 
gemensamt ansvarsområde samt komma 
överens om hur samarbetet dem emellan 
ska bedrivas. Om det uppstår oenighet om 
ansvarsområdenas gränser ska frågan, på 
begäran av ett av de berörda utskotten, 
läggas fram för talmanskonferensen, som 
kan besluta i frågan om de olika 
ansvarsområdena eller besluta att 
förfarandet med gemensamma 
utskottssammanträden enligt artikel 51 
ska tillämpas. Artikel 188.2 andra stycket 
ska gälla i tillämpliga delar.

c) Ordföranden och föredraganden i varje 
associerat utskott ska inbjudas

– Det ansvariga utskottet ska utan 
omröstning godta ändringsförslag från ett 
associerat utskott om förslagen rör frågor 
som hör till det associerade utskottets 
exklusiva ansvarsområde. Om 
ändringsförslag om frågor som hör till det
ansvariga utskottets och ett associerat 
utskotts gemensamma ansvarsområde 
avvisas av det ansvariga utskottet får det 
associerade utskottet lägga fram dessa 
ändringsförslag direkt för behandling i 
kammaren.

– till det ansvariga utskottets samtliga 
sammanträden, även informella möten, 
möten i arbetsgrupper och möten med 
skuggföredragande,

– till samtliga offentliga utfrågningar,

– till samtliga möten i den grupp som 
ansvarar för de förhandlingar som avses i 
artikel 70.3, och

– till samtliga möten för 
interinstitutionella förhandlingar, såväl 
formella som informella 
(”trepartssamtal”),

där frågan behandlas.

– Om ett förlikningsförfarande inleds om 
förslaget ska de associerade utskottens 
föredragande ingå i parlamentets 
delegation.

d) Om ett förlikningsförfarande inleds om 
förslaget ska de associerade utskottens 
föredragande ingå i parlamentets 
delegation.
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Or. fr

Ändringsförslag 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 50 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. Om kraven i punkt 1 första meningen 
är uppfyllda och en eller flera aspekter av 
ärendet dessutom hör till två eller fler 
utskotts exklusiva ansvarsområde gäller 
följande:

– De ordförande, den föredragande och 
de föredragande av yttrande som berörs 
ska tillsammans fastställa vilka delar av 
texten som hör till respektive utskotts 
exklusiva ansvarsområde; om det uppstår 
oenighet om ansvarsområdenas gränser 
ska frågan, på begäran av ett av de 
berörda utskotten, läggas fram för 
talmanskonferensen, som kan besluta 
i frågan om de olika ansvarsområdena 
eller besluta att förfarandet med 
gemensamma utskottssammanträden i 
artikel 51 ska tillämpas; artikel 188.2 
andra stycket ska gälla i tillämpliga delar.

– Det ansvariga utskottet ska utan 
omröstning godta ändringsförslag från ett 
associerat utskott om förslagen bara rör 
frågor som hör till det associerade 
utskottets exklusiva ansvarsområde. 

Or. fr


