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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 196 i Europaparlamentets arbetsordning
(2011/2257(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen B7-0479/2011,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2011), och 
av följande skäl:

A. Parlamentet strävar efter att uppnå de högsta standarderna avseende insyn och 
möjligheterna till demokratiskt ansvarsutkrävande, särskilt i sitt lagstiftningsarbete.

B. Räckvidden för dess lagstiftningsarbete har utvidgats till följd av Lissabonfördraget. 

C. Parlamentets benägenhet att inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet nå 
överenskommelser redan vid första behandlingen innebär att många materiella 
lagstiftningsbeslut fattas i utskotten.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder 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 196

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artiklarna 12, 13, 14, 17, 18, 36–44, 148, 
149.2, 149.10, 152, 154, 156–159, 161, 
163.1, 164, 165, 168, 169, 171–174, 177 
och 178 ska i tillämpliga delar gälla även 
utskottssammanträden.

Artiklarna 12, 13, 14, 17, 18, 36–44, 148, 
149.2, 149.10, 152, 154, 156–159, 161, 
163.1, 164, 165, 166, 167.2, 168, 169, 
171–174, 177 och 178 ska i tillämpliga 
delar gälla även utskottssammanträden.

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att anpassa Europaparlamentets praxis till den bästa praxis som 
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finns vid andra parlament och att återspegla Europaparlamentets ökade lagstiftningsansvar 
efter Lissabonfördragets ikraftträdande. För att öka öppenheten och förbättra möjligheterna 
att utkräva ansvar bör slutomröstningen om alla lagstiftningsbetänkanden – i varje skede av 
lagstiftningsförfarandet – göras med namnupprop, och omröstningsresultatet bör anges i 
sammanträdesprotokollet.


