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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 51 i Europaparlamentets arbetsordning om förfarandet med 
gemensamma utskottssammanträden
(2010/2061(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen av den 11 mars 2010 från utskottsordförandekonferensens 
ordförande och skrivelsen av den 25 mars 2010 från ordföranden för utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

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

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

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 51

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Förfarande med gemensamma 
utskottssammanträden

Gemensamma utskott

Om villkoren i artiklarna 49.1 och 50 är 
uppfyllda kan talmanskonferensen, om den 
är övertygad om att frågan är av större 
vikt, besluta att ett förfarande med 
gemensamma utskottssammanträden och 
en gemensam omröstning ska tillämpas. I 
sådana fall ska de berörda föredragandena 
utarbeta ett gemensamt förslag till 
betänkande som ska behandlas och bli 
föremål för omröstning i de berörda 
utskotten vid gemensamma sammanträden 
som hålls inom ramen för de berörda 
utskottsordförandenas gemensamma 
ordförandeskap. De berörda utskotten kan 

1. Om talmanskonferensen behandlar en 
ansvarsfråga enligt vad som avses i 
artikel 188.2 kan den besluta att 
förfarandet med gemensamma utskott ska 
tillämpas om
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inrätta utskottsgemensamma arbetsgrupper 
som förbereder de gemensamma
sammanträdena och omröstningarna.

– ämnet i enlighet med bilaga VII på ett 
oskiljaktigt sätt hör till flera utskotts 
ansvarsområden och 
– talmanskonferensen anser att frågan är 
av större vikt.
2. I sådana fall ska de respektive
föredragandena utarbeta ett gemensamt 
förslag till betänkande som ska behandlas 
och bli föremål för omröstning i de berörda 
utskotten vid gemensamma sammanträden 
som hålls inom ramen för de berörda 
utskottsordförandenas gemensamma 
ordförandeskap.

De rättigheter som sammanhänger med 
det ansvariga utskottets ställning kan 
utövas av de berörda utskotten endast om 
dessa handlar gemensamt. De berörda 
utskotten kan inrätta arbetsgrupper som 
förbereder sammanträdena och 
omröstningarna.

3. Om frågan omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet i enlighet med 
artikel 294 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, ska förfarandet 
med gemensamma utskott tillämpas i 
samtliga skeden i detta förfarande.
4. Om parlamentet behandlar ett förslag 
till delegerad akt eller genomförandeakt 
som grundas på en akt som varit föremål 
för tillämpning av förfarandet med 
gemensamma utskott, ska talmannen på 
rekommendation av 
utskottsordförandekonferensens 
ordförande omedelbart och med 
beaktande av kriterierna i punkt 1 
fastställa vilket utskott som är ansvarigt 
eller vilka utskott som är gemensamt 
ansvariga för behandlingen av detta 
förslag.

Or. fr
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MOTIVERING

I. FAKTABAKGRUND TILL BETÄNKANDET

Under den föregående valperioden inrättade talmanskonferensen en arbetsgrupp för en 
reform av parlamentets arbetsmetoder som fick i uppdrag att se över parlamentets 
funktionssätt och föreslå förbättringar. Inom det kapitel som ägnades åt samarbetet mellan 
utskotten föreslog arbetsgruppen inte bara att stärka ställningen för det associerade utskottet i 
förfarandet med associerade utskott – f.d. artikel 47 i arbetsordningen, numera artikel 50 –
utan också att utveckla en ny form av samarbete mellan utskotten – som infördes genom 
den nya artikeln 51.

Resonemanget bakom förslaget var att man, i särskilda fall, när ett lagstiftningsärende som är 
av större vikt inte tydligt hör till något utskotts ansvarsområde men i gengäld kan fördelas 
jämbördigt mellan flera utskott bör lösa ansvarskonflikten enligt principerna om jämlikhet 
och samarbete. De berörda utskotten sammanträder gemensamt för ett inledande utbyte av 
argument och för att tydligare fastställa vilka utskottsgemensamma majoriteter och 
minoriteter som finns. Sedan röstar ledamöterna i de berörda utskotten gemensamt om de 
ändringsförslag som lagts fram till lagstiftningsförslaget. Därefter läggs ett enda betänkande, 
som är mer välbalanserat, fram i kammaren.

Den 19 mars 2009 röstade talmanskonferensen för att utarbeta en valmöjlighet i 
arbetsordningen enligt vilken talmanskonferensen kan inleda ett förfarande med gemensamma 
utskottssammanträden och gemensam omröstning i mycket speciella fall, om frågan på ett 
praktiskt taget jämbördigt sätt hör till minst två utskotts ansvarsområden.

Den 6 maj 2009 såg parlamentet över sin arbetsordning och inrättade i artikel 51 ett nytt 
”förfarande med gemensamma utskottssammanträden”1:

”Om villkoren i artiklarna 49.1 och 50 är uppfyllda kan talmanskonferensen, om den är övertygad om 
att frågan är av större vikt, besluta att ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden och en 
gemensam omröstning ska tillämpas. I sådana fall ska respektive föredragande utarbeta ett gemensamt 
förslag till betänkande som ska behandlas och bli föremål för omröstning i de berörda utskotten vid 
gemensamma sammanträden som hålls inom ramen för de berörda utskottsordförandenas 
gemensamma ordförandeskap. De berörda utskotten kan inrätta utskottsgemensamma arbetsgrupper 
som förbereder de gemensamma sammanträdena och omröstningarna.”

I början av 2010 behandlade utskottsordförandekonferensen ett förslag till riktlinjer för 
samarbete mellan utskott i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen. Jo Leinen för utskottet 
för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och Sharon Bowles för utskottet för 
ekonomi och valutafrågor (ECON) lämnade kommentarer och ändringsförslag till detta 
dokument.

                                               
1 Betänkande A6-0273/2009 från utskottet för konstitutionella frågor, föredragande Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359, 6 maj 2009).
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Efter denna skriftväxling ställde utskottsordförandekonferensens ordförande Lehne tre frågor 
om tillämpningen av artikel 51 till utskottet för konstitutionella frågor, som i sammanfattning 
lyder som följer:

1. Ska förfarandet i artikel 51 i samband med det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpas 
under hela förfarandet eller endast vid första behandlingen?

2. Kan de rättigheter som hänger samman med ställningen som ansvarigt utskott, som till 
exempel rätten att inge ändringsförslag eller ett förslag om avvisning i kammaren, utövas 
endast av de berörda utskott som handlar gemensamt?

3. Måste utskotten besluta gemensamt om på vilket sätt parlamentet ska använda sig av sina 
rättigheter i samband med delegerade akter eller genomförandeakter som i sig grundats på 
en lagstiftningsakt som i sin tur antagits i enlighet med förfarandet i artikel 51?

Lehne föreslog vidare att man i enlighet med artikel 215 d skulle kunna lägga till riktlinjer 
som bilaga till arbetsordningen för att underlätta genomförandet av detta nyskapande 
förfarande.

Leinen vände sig också till utskottet för konstitutionella frågor och föreslog att läget borde 
förtydligas genom en översyn av arbetsordningen. Han påpekade särskilt att det är praktiskt 
omöjligt att förena två eller flera utskott vid andra behandlingen inom 
medbeslutandeförfarandet eller i samband med ett kommittéförfarande. Han menade att en hel 
rad artiklar i arbetsordningen (artiklarna 43.1, 63.1, 87, 88.2, 88.3 och särskilt 188) inte 
nämner fler än ett enda utskott, vilket visar att det inte finns utrymme för ett andra utskott i ett 
sådant förfarande.

II. DEN FÖRESLAGNA ÄNDRINGEN AV ARBETSORDNINGEN

Föredraganden anser att det i det föreliggande fallet inte räcker med en tolkning av 
arbetsordningen eller riktlinjer för att underlätta genomförandet. Det rör sig om en viktig 
procedurfråga som måste avgöras genom omröstning i kammaren med hjälp av den majoritet 
som är tillämplig i fråga om arbetsordningen, det vill säga majoriteten av ledamöterna. Detta 
särskilt som bestämmelsens lydelse möjliggör en tolkning i såväl den ena som den andra 
riktningen.

Den föreslagna nya lydelsen i artikel 51 har huvudsakligen följande tre syften:

1. Bestämmelsen ska göras mer lättläst och därmed mer användbar.

2. Villkoren för tillämpning av bestämmelsen ska omdefinieras.

3. Bestämmelsens normativa innehåll ska fastställas.

För att nå det första målet uttrycks villkoren för tillämpning inte längre i form av en 
hänvisning till andra bestämmelser. De båda villkoren formuleras på ett tydligt och direkt 
begripligt sätt.

Uppnåendet av det andra målet, en omdefiniering av villkoren för tillämpning, har inneburit 
en viss ändring av innehållet: Om det hittills varit tillräckligt att det aktuella ärendet – genom 



PR\855900SV.doc 7/7 PE454.484v02-00

SV

hänvisning till artikel 50 – på ett praktiskt taget jämbördigt sätt hör till två eller flera 
utskotts ansvarsområden, eller att olika aspekter av ärendet hör till två eller flera utskotts 
ansvarsområden, är det numera nödvändigt att ärendet på ett oskiljaktigt sätt hör till flera 
utskotts ansvarsområden.

Denna ändring syftar till att understryka undantagskaraktären hos förfarandet med 
gemensamma utskott. Ändringen är motiverad bland annat med tanke på den administrativa 
och tekniska arbetsbelastning som förfarandet medför.

Det tredje målet, nämligen att fastställa det normativa innehållet i artikel 51, det vill säga att 
fastställa vilka praktiska följder tillämpningen av artikel 51 får för lagstiftningsförfarandets 
gång, är svårare. Här handlar det framför allt om att veta fram till vilket skede förfarandet ska 
vara ”gemensamt” – under hela förfarandet eller endast vid första behandlingen? Även om 
man kan åberopa praktiska argument för den andra lösningen förordar föredraganden den 
första. Om målet med det nya förfarandet, enligt vad som är allmänt accepterat, är att skapa en 
möjlighet för de berörda utskotten att utbyta argument i ett tidigt skede och att ”jämna vägen” 
till kammaren för ärenden av större vikt, gäller denna logik i samband med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet i alla skeden ända fram till dess att akten antas. De gemensamma 
utskotten utgör således i samband med ett sådant förfarande ”ansvarigt utskott” enligt vad 
som avses i arbetsordningen.

Behandlingen av förslag till delegerade akter eller till genomförandeakter i samband med 
gemensamma utskott berör några särskilda aspekter. Inledningsvis kan man instämma i att 
behandlingen av sådana akter utgör ett ”nytt förfarande” (vilket bland annat bekräftas i 
arbetsordningen: De härmed sammanhängande artiklarna ingår i kapitel 11, ”Övriga 
förfaranden”, och inte i de kapitel som ägnas åt lagstiftningsförfarandet). Vidare måste man 
beakta att de avledda akterna normalt sett inte är av samma ”större vikt” som den 
grundläggande akten. Slutligen kan ett förslag till delegerad akt eller genomförandeakt 
alltefter sitt innehåll normalt sett enklare hänvisas till det ena eller det andra utskottet än en 
grundläggande akt, eftersom ett förslag till delegerad akt eller genomförandeakt är mer 
specifikt. Man kan således dra slutsatsen att hänvisningen av ett ärende till två eller flera 
utskott i enlighet med artikel 51 inte omfattar eventuella delegerade akter eller 
genomförandeakter.

Naturligtvis kan det i ett sådant fall finnas olika åsikter, och förslaget till artikel i detta förslag 
till betänkande innehåller en procedurlösning för en sådan situation som beaktar tidskraven.


