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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till protokoll om ändring av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser 
rörande Europaparlamentets sammansättning under återstoden av valperioden 
2009-2014
(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av skrivelsen från Europeiska rådets ordförande till 
Europaparlamentets talman av den 18 december 2009 om ändring av protokoll (nr 36) om 
övergångsbestämmelser (rådets dokument 17196/2009),

– med beaktande av artikel 48.3 i EU-fördraget, i enlighet med vilken Europeiska rådet har
hört parlamentet (C7–0001/2010),

– med beaktande av artikel 14.2 i EU-fördraget,

– med beaktande av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser, som fogats till 
Lissabonfördraget,

– med beaktande av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter 
av Europaparlamentet,

– med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om 
Europaparlamentets sammansättning1,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möten den 11–12 december 2008 
och 18–19 juni 2009,

– med beaktande av artiklarna 55, 11.4 och 74 a i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2010), och 
av följande skäl:

A. I artikel 14.2 i EU-fördraget i dess lydelse till följd av Lissabonfördraget föreskrivs att 
Europeiska rådet, på Europaparlamentets initiativ och med dess godkännande, med 
enhällighet ska anta ett beslut om Europaparlamentets sammansättning.

B. Inför Lissabonfördragets ikraftträdande, och i kraft av protokoll (nr 36) om 
övergångsbestämmelser som fogats till detta fördrag, lade Europaparlamentet den 
11 oktober 2007 i sin ovan nämnda resolution på grundval av betänkandet av 
Lamassoure-Severin fram ett förslag till Europeiska rådets beslut om 
Europaparlamentets sammansättning.

C. När Lissabonfördraget undertecknades hade Europeiska rådet ännu inte antagit något 

                                               
1 EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132.
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formellt beslut om Europaparlamentets sammansättning, men det hade signalerat sitt stöd 
för förslaget i ovan nämnda resolution efter att ha ökat antalet ledamöter av 
Europaparlamentet till 751 i stället för de 750 som ursprungligen var tänkta.

D. Enligt den överenskommelse som sålunda nåddes inom Europeiska rådet ökades antalet 
ledamöter med 15 i förhållande till Nicefördraget (från 736 till 751); 18 extra 
ledamotsplatser delades upp mellan 12 medlemsstater, medan Tyskland i kraft av taket 
enligt EU-fördraget miste 3 ledamotsplatser.

E. Lissabonfördraget hade ännu inte trätt i kraft före valet till Europaparlamentet 2009, och 
därför genomfördes valet enligt bestämmelserna i Nicefördraget, så att parlamentet för 
närvarande har 736 ledamöter.

F. Lissabonfördraget trädde till slut i kraft den 1 december 2009, och det är därför rimligt att 
de 18 extra ledamöterna från de 12 berörda medlemsstaterna ska få tillträda sitt ämbete.

G. I enlighet med artikel 5 i akten från 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av 
Europaparlamentet kan man inte avbryta en ledamots mandat under en valperiod, på så 
sätt att man skulle minska det aktuella antalet ledamöter av Europaparlamentet från 
Tyskland med tre.

H. Följaktligen ökar antalet ledamöter av Europaparlamentet under valperioden 2009–2014 
till 754 till följd av de 18 extra ledamöternas tillträde, och detta överskridande av antalet 
751 som föreskrivs i Lissabonfördraget nödvändiggör en ändring av primärrätten.

I. Redan i slutsatserna från Europeiska rådets möte den 11–12 december 2008 planerade 
man för att anta övergångsbestämmelser för att möjliggöra för extra ledamöter att tillträda 
under innevarande valperiod. I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 
18-19 juni 2009 fastställdes villkoren för en tillfällig ökning av antalet ledamöter av 
Europaparlamentet.

J. Europaparlamentet ändrade för sin del den 25 november 2009 sin arbetsordning för att 
göra det möjligt för de extra ledamöterna att tillträda som observatörer, i avvaktan på att 
åtgärder ska träda i kraft som ger dem status som ordinarie ledamöter.

1. Europaparlamentet anser att den ändring av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser 
som Europeiska rådet begär direkt följer av de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget 
och utgör en godtagbar lösning som gör det möjligt för samtliga medlemsstater som har 
rätt till extra ledamöter att utse de berörda ledamöterna.

2. Europaparlamentet beklagar att rådet inte i tillräckligt god tid antagit åtgärder som skulle 
ha kunnat göra det möjligt för de extra ledamöterna att tillträda sitt ämbete redan i 
samband med Lissabonfördragets ikraftträdande och att en av de lösningar som föreslås i 
den begärda ändringen inte överensstämmer med andan i akten från 1976, där det anges
att ledamöterna av Europaparlamentet ska väljas i direkta val och inte på indirekt sätt 
genom val i ett nationellt parlament.
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3. Icke desto mindre tillstyrker Europaparlamentet att en regeringskonferens sammankallas, 
förutsatt att denna endast behandlar exakt detta ämne, nämligen antagandet av 
övergångsbestämmelser rörande Europaparlamentets sammansättning under återstoden av 
valperioden 2009–2014.

4. Europaparlamentet påminner om att de extra ledamöterna under tiden mellan 
godkännandet av ändringen av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser och dess 
ikraftträdande har möjlighet att i enlighet med artikel 11.4 i parlamentets arbetsordning 
delta i parlamentets arbete som observatörer.

5. Vidare påminner Europaparlamentet om att ett beslut om 
Europaparlamentets sammansättning under alla omständigheter måste antas av 
Europeiska rådet i god tid före utgången av innevarande valperiod och att parlamentet 
kommer att lägga fram ett initiativ i detta syfte i enlighet med artikel 14.2 i EU-fördraget.

6. Europaparlamentet understryker att man i ett nytt beslut om 
Europaparlamentets sammansättning måste beakta eventuella anslutningar som skett 
under tiden och således fastställa antalet ledamöter som tilldelas eventuella nya 
medlemsstater.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


