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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artiklarna 20 och 27 och tolka artiklarna 48.2 och 50 i 
Europaparlamentets arbetsordning
(2012/2012(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelserna från utskottsordförandekonferensens ordförande av den 
17 mars och 27 september 2011,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2012).

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 uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.
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Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny) 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. För att säkerställa ett korrekt 
genomförande av de parlamentariska 
förfarandena kan talmannen, efter det att 
utskottsordförandekonferensens 
ordförande lagt fram ett förslag om detta i 
enlighet med de villkor som fastställs i 
artikel 27.2 tredje stycket, fatta beslut om 
lämpliga åtgärder, exempelvis att vid 
behov ändra eller upphäva ett beslut som 
ett parlamentsutskott eller dess 
ordförande fattat om förfarandet. 
Talmannens beslut är slutgiltigt.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 27 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Utskottsordförandekonferensen kan
utfärda rekommendationer till 
talmanskonferensen angående utskottens 
arbete och upprättandet av 
föredragningslista till 
sammanträdesperioderna.

2. Utskottsordförandekonferensen ska 
ansvara för att de parlamentariska 
utskottens arbete samordnas på lämpligt 
sätt. Den ska utfärda rekommendationer 
till talmanskonferensen angående 
utskottens arbete och upprättandet av 
föredragningslista till 
sammanträdesperioderna.

Om en utskottsordförande ger uttryck för 
en avvikande bedömning av samarbetet 
mellan utskotten eller respekten för deras 
respektive rättigheter och skyldigheter ska 
frågan hänskjutas till 
utskottsordförandekonferensen.
Om utskottsordförandekonferensens 
ordförande konstaterar att ett utskott har 
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gjort sig skyldigt till en så allvarlig 
överträdelse av arbetsordningens 
bestämmelser eller reglerna för lojalt 
samarbete mellan utskotten att det 
därigenom har skapat en allvarlig risk för 
genomförandet av de parlamentariska 
förfarandena, kan han eller hon, efter att 
ha hört ordförandena för de berörda 
utskotten, föreslå att talmannen vidtar 
lämpliga åtgärder i enlighet med 
artikel 20.3a.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 48 – punkt 2 – tolkning (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När det gäller ett förfarande med 
associerade utskott ska det associerade 
utskottets föredragande av yttrandet utöva 
föredragandens befogenheter i de frågor 
som hör till det associerade utskottets 
exklusiva ansvarsområde. När det gäller 
ett förfarande med gemensamma 
utskottssammanträden kan 
föredragandena endast lägga fram 
ändringsförslag i samförstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 50 – strecksats 4 – tolkning (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Behörigheten att lägga fram 
ändringsförslag direkt för behandling i 
kammaren i enlighet med den fjärde 
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strecksatsen är en specialregel som syftar 
till att göra det möjligt för parlamentet att 
i kammaren fälla avgöranden i konflikter 
mellan ett ansvarigt utskott och ett 
associerat utskott, på de villkor som 
fastställs i den fjärde strecksatsen. Övriga 
bestämmelser i arbetsordningen som 
begränsar rätten att lägga fram 
ändringsförslag gäller inte de associerade 
utskottens rättigheter enligt den fjärde 
strecksatsen.

Or. fr
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MOTIVERING

I en skrivelse av den 17 mars 2011 begärde utskottsordförandekonferensens ordförande att 
vårt utskott skulle klargöra huruvida bestämmelserna i artikel 48.2 om villkoren för 
framläggande av ändringsförslag till initiativbetänkanden i kammaren skulle kunna innebära 
att ett associerat utskott inte får lägga fram ändringsförslag i kammaren i enlighet med 
artikel 50 fjärde strecksatsen.

I en skrivelse av den 27 september 2011 åberopade utskottsordförandekonferensens 
ordförande också de farhågor som kommit till uttryck i samband med tillämpningen av 
artikel 50. Farhågorna rör den verkliga respekten för det ansvariga utskottets respektive det 
eller de associerade utskottens åtaganden beträffande de delar av texten som hör till utskottens 
exklusiva eller gemensamma ansvarsområde. Utskottsordförandekonferensens ordförande bad 
oss att överväga möjligheten att införa regler som garanterar att utskottens respektive 
åtaganden respekteras. 

Lägesrapport

I artikel 50 fastställs hur samarbetet mellan de associerade utskotten ska bedrivas, och i dess 
nuvarande lydelse fastställs att ”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”. Detta står emellertid i strid med artikel 48.2, som i fråga om 
initiativbetänkanden föreskriver att ändringsförslag ska vara tillåtna endast om de lagts fram 
av föredraganden för det ansvariga utskottet för att beakta ny information eller om de lagts 
fram av minst en tiondel av ledamöterna.

Eftersom artikel 48.2 har använts som grund för att avvisa ändringsförslag som ett associerat 
utskott lagt fram i kammaren har utskottsordförandekonferensens ordförande alltså begärt ett 
klargörande av det inbördes förhållandet mellan artiklarna 50 och 48.2.

Mål

Artikel 48 infördes för att skynda på behandlingen och antagandet av initiativbetänkanden i 
kammaren, och frågan är alltså i vilken mån detta mål står i strid med att man ger 
föredraganden för ett associerat utskott rätt att lägga fram ändringsförslag. Genom att i alltför 
hög grad utöka möjligheten att lägga fram ändringsförslag riskerar man att öppna Pandoras 
ask och att fullständigt undergräva den avsikt som kom till uttryck då denna artikel antogs.

Å andra sidan grundar sig artikel 50 på principen om ett lojalt samarbete mellan de 
associerade utskotten inom ramen för ett förfarande där det, förutom i frågor som hör till det 
associerade utskottets exklusiva ansvarsområde, i allmänhet är det ansvariga utskottet som har 
sista ordet. Så länge det inte finns någon möjlighet att vidta åtgärder och/eller överklaga vid 
en eventuell överträdelse av de regler som man gemensamt kommit överens om går det inte 
att bortse från risken att ett ansvarigt utskott missbrukar sin ställning. Den bestämmelse som 
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gör det möjligt för ett associerat utskott att lägga fram ändringsförslag direkt för behandling i 
kammaren, det vill säga artikel 50 fjärde strecksatsen, står emellertid i strid med 
bestämmelserna i artikel 48.2. 

Syftet är alltså att klargöra förhållandet mellan dessa två artiklar. Därvidlag bör man dels i 
möjligaste mån undvika att förfarandet för att behandla och anta initiativbetänkanden i 
kammaren blir onödigt krångligt, dels se till att principen om lojalt samarbete mellan 
associerade utskott respekteras i samband med det förfarande som beskrivs i artikel 50.

Frågan är alltså

a) om föredraganden för ett associerat utskott bör ges rätt att lägga fram ändringsförslag till 
initiativbetänkanden,

b) om den rätten i så fall ska vara identisk med den rätt som tillfaller föredraganden för det 
ansvariga utskottet eller om rätten endast ska gälla i frågor som hör till det associerade 
utskottets exklusiva ansvarsområde,

c) om rätten att lägga fram ändringsförslag direkt för behandling i kammaren 
(artikel 50 fjärde strecksatsen) bör omfattas av den begränsning som föreskrivs i artikel 48.2, 
eller om man snarare bör se artikel 50 fjärde strecksatsen som en specialregel som ska 
garantera att de associerade utskottens befogenheter respekteras i samtliga skeden i den 
parlamentariska behandlingen,

d) samt om det inte vore lämpligt att utnyttja detta tillfälle för att även se över vad som gäller 
för förfaranden med gemensamma utskottssammanträden.

De två artiklarna har i detta förslag till betänkande tolkats utifrån följande antaganden:

– Föredraganden för ett associerat utskott ska i frågor som hör till utskottets exklusiva 
ansvarsområde ha samma befogenheter som föredraganden för det ansvariga utskottet.

– De associerade utskottens befogenheter måste bevaras och garanteras, och 
tillämpningsområdet för artikel 50 fjärde strecksatsen får därför inte begränsas.

– När det gäller betänkanden som behandlas genom ett förfarande med samverkande utskott 
bör de båda föredragandena samarbeta.

En utökad analys

Utskottsordförandekonferensens ordförande efterfrågade förvisso bara regler som kan lösa 
eventuella konflikter mellan olika associerade utskott i samband med behandlingen av 
initiativbetänkanden, men frågan är om man inte bör ta tillfället i akt och införa en 
bestämmelse som går längre än så och som ger utskottsordförandekonferensen möjlighet att 
lösa alla typer av konflikter mellan parlamentsutskotten, oavsett om konflikterna handlar om 
tillämpningen av artikel 50 eller om något annat.

Eventuellt borde det inrättas ett prövningsorgan som ska undersöka ärenden där ett 
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rådgivande eller associerat utskott inkommer med en begäran och har tillräckliga bevis för att 
ett ansvarigt utskott med avsikt och på ett allvarligt sätt har åsidosatt reglerna om lojalt 
samarbete mellan utskotten. 

Skulle man välja denna väg vore det lämpligt att komplettera artiklarna 20 och 27 i 
arbetsordningen genom att uttryckligen ge parlamentets talman befogenhet att, efter ett 
förfarande där utskottsordförandekonferensen är involverad, slutgiltigt och med lämpliga 
åtgärder (som till och med skulle kunna omfatta ett upphävande av ett beslut om förfarandet), 
lösa alla förfaranderelaterade konflikter som skulle kunna uppstå mellan parlamentsutskotten, 
helt bortsett från de särskilda konflikter som kan uppstå rörande tillämpningen av 
artiklarna 50 och 48.2.


