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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 70 i Europaparlamentets arbetsordning om interinstitutionella 
förhandlingar i lagstiftningsförfaranden
(2011/2298(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 18 april 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.

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Interinstitutionella förhandlingar i 
lagstiftningsförfaranden

Interinstitutionella förhandlingar i 
ordinarie lagstiftningsförfaranden

Or. en

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Förhandlingar med övriga institutioner 
som syftar till att få till stånd 
överenskommelser inom ramen för ett 
lagstiftningsförfarande ska föras i enlighet 
med uppförandekoden för förhandlingar i 

1. Förhandlingar med övriga institutioner 
som syftar till att få till stånd 
överenskommelser inom ramen för ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande ska föras 
i enlighet med uppförandekoden för 
förhandlingar i det ordinarie 
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det ordinarie lagstiftningsförfarandet. lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Förhandlingar ska föras i enlighet med de bindande bestämmelser som fastställs i artikel 70 i 
arbetsordningen i dess ändrade lydelse och med beaktande av de icke-bindande 
bestämmelserna i uppförandekoden. Uppförandekoden gäller endast ordinarie 
lagstiftningsförfaranden vilket bör klargöras i arbetsordningens text.

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Innan det inleder sådana förhandlingar
bör det ansvariga utskottet i princip fatta 
beslut med en majoritet av sina ledamöter 
och fastställa ett mandat, riktlinjer eller 
prioriteringar. 

2. Om det ansvariga utskottet anser det 
lämpligt att inleda sådana förhandlingar
innan betänkandet antas vid första 
behandlingen, ska det med en majoritet av 
sina ledamöter och från fall till fall för 
varje berört lagstiftningsförfarande anta 
ett beslut om inledande av förhandlingar.
Beslutet ska omfatta ett mandat och 
fastställa förhandlingsgruppens 
representativa sammansättning.

Mandatet ska som allmän regel bestå av 
en uppsättning ändringsförslag eller, om 
utskottet anför goda skäl, en uppsättning 
tydligt definierade mål, prioriteringar eller 
riktlinjer.

Or. en

Motivering

Beslutet ska fattas i politiskt motiverade fall i enlighet med de kriterier som fastställs i koden.
Om syftet är att garantera flexibilitet skulle det inte vara klokt att alltför kraftigt begränsa 
formen på ett mandat. Mandatet bör därför kunna ha olika former, till exempel en 
uppsättning ändringsförslag eller tydligt definierade mål, prioriteringar eller riktlinjer.
Förhandlingsgruppens sammansättning bör vara politiskt balanserad.
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Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Det beslut om inledande av 
förhandlingar vid första behandlingen 
som avses i punkt 2 ska översättas, 
översändas till talmannen och delas ut till 
samtliga parlamentsledamöter.
Beslutet ska tillkännnages av talmannen 
vid inledningen av den 
sammanträdesperiod som följer efter det 
att det antagits av det ansvariga utskottet, 
och det ska anses godkänt i och med 
tillkännagivandet, om inget annat följer 
av bestämmelserna i punkt 2b. 

Or. en

Motivering

Beslutet ska översättas och delas ut för att lagstiftningsförfarandet ska vara öppet för insyn. 
Av samma skäl ska det även tillkännages i kammaren. Tillkännagivandet bör i allmänhet leda 
till godkännande i plenum. Europaparlamentets förhandlingsgrupp kan därmed inleda 
förhandlingar på basis av ett mandat som är formellt godkänt i plenum, utan att förfarandet 
för godkännandet är alltför tungrott eller tidskrävande.

Ändringsförslag 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b. På begäran av en politisk grupp eller 
av 40 ledamöter, eller genom beslut av 
talmanskonferensen, kan det på 
föredragningslistan för den 
sammanträdesperiod vid vilken 
tillkännagivandet ska göras skrivas in en 
punkt om hållande av en omröstning om 
huruvida förhandlingar bör inledas eller 
inte på basis av det mandat som ingår i 
utskottets beslut.
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Or. en

Motivering

För att garantera flexibilitet och förstärka plenums roll bör man införa en särskild 
”snabbkö” så att godkännandet kan gå extra fort. 

Ändringsförslag 6

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2c (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2c. På begäran av talmanskonferensen 
eller av två politiska grupper som 
företräder en tredjedel av parlamentets 
samtliga ledamöter får en punkt skrivas in
på föredragningslistan för den 
sammanträdesperiod som följer ett 
tillkännagivande enligt punkt 2a avseende 
debatt och omröstning om beslutet att 
inleda förhandlingar. Ändringsförslag till 
mandatet ska vara tillåtliga om inte annat 
följer av artiklarna 156 och 157.

Or. en

Motivering

För undantagsfall och politiskt viktiga fall bör man införa en möjlighet för plenum att göra en 
mer grundlig kontroll och rösta om ändringsförslag till mandatet.

Ändringsförslag 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2d (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2d. Förhandlingsgruppen under ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande ska 
ledas av det ansvariga utskottets 
ordförande eller av en annan medlem i 
gruppen som utskottsordföranden utsett. 
Förhandlingsgruppen ska omfatta 
föredraganden, och samordnarna eller 
skuggföredragandena enligt vad som är 



PR\895123SV.doc 7/13 PE473.959v03-00

SV

lämpligt.
Förhandlingsgruppen ska regelbundet 
rapportera till det ansvariga utskottet om 
hur förhandlingarna utvecklas och om 
resultatet av dem.
Efter varje möte med rådet och 
kommissionen (trepartsmöte) ska alla 
förslag som behandlats under mötet göras 
tillgängliga för utskottet. Vid följande 
utskottssammanträde ska utskottet 
underrättas om förhandlingsläget.
Om det visar sig vara omöjligt att 
sammankalla ett utskottssammanträde 
inom lämplig tid ska förhandlingsgruppen 
rapportera till utskottets ordförande, 
skuggföredragande och samordnare.
Det ansvariga utskottet får uppdatera 
mandatet allteftersom förhandlingarna 
fortskrider.

Or. en

Motivering

Mandat ska godkännas av majoriteten i ett utskott. Som allmän regel bör gruppens ledare 
vara en person som företräder hela utskottet. För att garantera öppenhet bör utskottet 
informeras av förhandlingsgruppen. Tillgängliga texter bör alltid delas ut. Som allmän regel 
bör förhandlingsgruppen rapportera till utskottet i sin helhet. Om detta av tidsskäl inte anses 
vara möjligt bör åtminstone skuggföredragandena, ordföranden och samordnarna informeras 
om hur förhandlingarna utvecklas och om resultatet av dem.

Ändringsförslag 8

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Om förhandlingarna leder till en 
kompromiss med rådet efter det att 
utskottet har antagit sitt betänkande, ska 
utskottet under alla omständigheter höras 
på nytt innan omröstning sker i plenum.

3. Om förhandlingarna leder till en 
kompromiss med rådet ska det ansvariga 
utskottets samordnare underrättas utan 
dröjsmål och det ansvariga utskottet ska 
behandla det överenskomna förslaget till 
lagstiftningsakt.
Om det ansvariga utskottet godkänner det 
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överenskomna förslaget till 
lagstiftningsakt ska det lägga fram 
förslaget för behandling i parlamentet i 
form av ett betänkande, 
kompromissändringförslag eller ett 
ändringsförslag som innehåller en 
konsoliderad text.

Or. en

Motivering

Utskottet ska under alla omständigheter behandla varje uppnådd överenskommelse. Ett 
formellt beslut ska fattas av ett fulltaligt utskott. Det förslag som läggs fram i kammaren bör i 
enlighet med etablerad praxis anta formen av ett betänkande, kompromissändringsförslag 
eller en konsoliderad text.

Ändringsförslag 9

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Om ett förslag till lagstiftningsakt 
behandlas inom ramen för förfarandet 
med associerade utskott i enlighet med 
artikel 50 eller förfarandet med 
gemensamma utskottssammanträden 
enligt artikel 51, ska dessa artiklar även 
tillämpas på beslutet om inledande av 
förhandlingar och på förhandlingarnas 
genomförande. Om de berörda utskotten 
är oeniga ska 
utskottsordförandekonferensens 
ordförande avgöra hur förhandlingarna 
ska inledas och genomföras, i enlighet 
med principerna i dessa artiklar.

Or. en

Motivering

Om förslaget till lagstiftningsakt behandlas inom ramen för förfarandet med associerade 
utskott (artikel 50) eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 51) är 
det lämpligt att tillämpa samma artiklar i fråga om inledande och genomförande av 
förhandlingar i ett lagstiftningsförfarande. Eftersom eventuell oenighet mellan de berörda 
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utskotten om tillämpningen av dessa artiklar måste åtgärdas utan dröjsmål bör 
utskottsordförandekonferensens ordförande ges befogenhet att fatta beslut om de 
bestämmelser som ska tillämpas i sådana fall.
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MOTIVERING

Vid sitt sammanträde den 19 oktober 2010 förde utskottsordförandekonferensen en ingående 
diskussion om förhandlingar i samband med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. De 
politiska gruppernas generalsekreterare bidrog med kommentarer och analyser inför den 
diskussion som skulle föras av talmanskonferensen. Talmanskonferensen tog upp frågan till 
behandling vid sitt sammanträde den 10 mars 2011. I sin skrivelse av den 18 april 2011 
informerades Carlo Casini, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor, av 
Europaparlamentets dåvarande talman Buzek om resultatet av det sammanträdet och om 
talmanskonferensens beslut, enligt vilket utskottet för konstitutionella frågor uppmanas att se 
över artikel 70 i arbetsordningen i syfte att göra förfarandena mer effektiva, öppna för insyn 
och mer inkluderande genom att vissa viktiga delar i uppförandekoden för förhandlingar i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet1 inlemmas i de bindande delarna av arbetsordningen, 
särskilt de delar som hänför sig till

– ett utskotts beslut om att inleda förhandlingar,

– beslutet om förhandlingsgruppens sammansättning och mandat,

– regelbunden rapportering till det ansvariga utskottet om hur förhandlingarna fortlöper och 
om resultatet av dem, inklusive eventuella överenskommelser, samt

– nytt samråd med utskottet om den text man enats om före omröstningen i plenum.

När det gäller denna uppmaning har Lehne översänt rekommendationer2 om bästa praxis för 
tillämpning av uppförandekoden till utskottsordförande Casini. Det interinstitutionella 
sammanhanget bör även beaktas, särskilt den gemensamma förklaringen från parlamentet, 
rådet och kommissionen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet3.

Under hösten förra året lade föredraganden fram ett arbetsdokument och ett förslag till 
betänkande för utskottet. Mot bakgrund av diskussionerna kring dessa dokument har olika 
samråd ägt rum med utskottsordförandekonferensen, med skuggföredragandena och inom de 
politiska grupperna. Dessa utredande kontakter har bidragit till justeringar av upplägget i 
arbetsdokumentet och i förslaget till betänkande och lett fram till detta ändrade förslag.

Frågan om interinstitutionella förhandlingar och överenskommelser i lagstiftningsförfaranden 
är – genom öppenhetsprincipen och principen om demokratisk ansvarsskyldighet – kopplad 
till frågan om representativ demokrati på europeisk nivå4. Alltsedan den parlamentariska 
demokratins början har debatternas och omröstningarnas offentliga natur satts i samband med 
demokratisk ansvarsskyldighet: om väljarna inte vet vad deras folkvalda representanter har 

                                               
1 Bilaga XXI till arbetsordningen (upplagan från juli 2011).
2 Se bilaga till arbetsdokument av den 14 oktober 2011 (PE 472.201v01-00).
3 EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.
4 Jfr artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen: ”Unionens sätt att fungera ska bygga på representativ 
demokrati. [...] Besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt”, och artikel 15.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt: ”För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan 
delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt”.
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sagt och hur de har röstat, kommer de inte att kunna hålla dem ansvarsskyldiga vid nästa val. I 
detta sammanhang skulle införande av bindande regler för förhandlingar i 
lagstiftningsförfaranden som ökar öppenheten och därmed ansvarsskyldigheten innebära ett 
steg i riktning mot stärkt representativ demokrati på europeisk nivå.

Denna reform borde dock ta hänsyn till kravet på effektivitet och särskilt det faktum att 
överenskommelser vid första behandlingen har den fördelen att de är enklare och snabbare att 
genomföra än ett förfarande med tre behandlingar. Att skapa nya, tungrodda förfaranden 
skulle underminera denna fördel. Därför borde man finna en balans mellan dessa krav genom 
att införliva befintliga regler (i enlighet med uppförandekoden och bästa praxis) med de 
bindande delarna av arbetsordningen. Föredraganden lägger därför fram ändringsförslag som 
dels speglar det befintliga men icke-bindande regelverket på detta område, dels syftar till att 
beakta kraven på öppenhet och effektivitet.

En sådan reform av artikel 70 borde framför allt klargöra uppförandekodens rättsliga status. 
Medan alla lagstiftningsrelaterade förhandlingar ska respektera de bindande bestämmelserna i 
arbetsordningen ska den icke-bindande koden tillhandahålla anvisningar eller riktlinjer. 
Förhandlingar ska genomföras med beaktande av koden, men endast så länge koden inte 
strider mot någon bindande artikel i en given situation, eller i den omfattning som det är 
lämpligt att följa koden mot bakgrund av politiska överväganden eller tidsmässiga 
begränsningar.

Beslut om att inleda lagstiftningsrelaterade förhandlingar innan ett 
förstabehandlingsbetänkande antas bör fattas från fall till fall för varje enskilt 
lagstiftningsförfarande, med beaktande av särdragen hos varje enskilt ärende enligt de 
kriterier som fastställs i koden. Detta innebär att ett sådant beslut bör motiveras politiskt, t.ex. 
utifrån

– politiska prioriteringar, 

– förslagets okontroversiella eller tekniska karaktär, 

– en brådskande situation och/eller 

– ett visst ordförandeskaps inställning till ett enskilt ärende.

Beslutet bör inbegripa ett förhandlingsmandat. Att fastställa formen för ett sådant mandat 
alltför strikt i arbetsordningen skulle motverka flexibiliteten och effektiviteten. 
Arbetsordningen bör dock föreskriva former för ett mandat. Man bör därför uttryckligen ange 
att ett mandat kan bestå av en uppsättning ändringsförslag eller tydligt definierade mål, 
prioriteringar eller riktlinjer. Beslutet bör även föreskriva en politiskt balanserad
sammansättning i förhandlingsgruppen. Eftersom utskottet ska godkänna mandatet, bör 
gruppen ledas av en person som opartiskt företräder utskottet i sin helhet och inte av någon 
som möjligen kan uppfattas som företrädare för en viss politisk grupp. Därför bör gruppen 
ledas av ordföranden, som kan delegera denna uppgift till någon annan medlem av gruppen 
(inklusive föredraganden). Föredraganden bör naturligtvis alltid ingå i förhandlingsgruppen.

Effektivitet och flexibilitet bör dock gå hand i hand med öppenhet när utskottet överväger ett 
formellt beslut om inledande av lagstiftningsrelaterade förhandlingar. Därför bör sådana 
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beslut översättas, delas ut till samtliga parlamentsledamöter, översändas till talmannen och 
tillkännages vid den sammanträdesperiod som följer efter det att utskottet antagit beslutet. 
Öppenheten bör även säkerställas genom en bestämmelse om att förhandlingsgruppen 
regelbundet bör rapportera till det ansvariga utskottet om hur förhandlingarna utvecklas och 
om resultatet av dem. Tillgängliga förslag bör alltid delas ut efter varje trepartsmöte. Som en 
allmän regel bör förhandlingsgruppen rapportera till utskottet i sin helhet. Om detta av 
tidsskäl inte anses vara möjligt för att hela utskottet inte kan sammankallas bör åtminstone 
skuggföredragandena, ordföranden och samordnarna informeras om förhandlingsläget och 
resultatet av förhandlingarna.

Den roll som parlamentets plenarförsamling kan spela när det gäller att godkänna mandatet 
och anta beslutet om inledande av förhandlingar diskuterades i utskottet mot bakgrund av de 
alternativ som anges i föredragandens arbetsdokument och förslag till betänkande. Ärendet är 
mycket komplicerat. Man skulle kunna argumentera för att plenarförsamlingens godkännande 
av utskottets förhandlingsmandat skulle stärka parlamentets position och i teorin kunna 
säkerställa att samtliga ledamöter på ett tidigt stadium involveras i beslut som avser 
lagstiftningsärenden. En allmän regel om att alla förslag till beslut som omfattar 
förhandlingsmandat ska debatteras och godkännas i plenum skulle vid första anblicken kunna 
motiveras av att detta stärker den demokratiska legitimiteten. Nackdelarna skulle dock också 
vara betydande. Ett fullständigt och automatiskt involverande av plenum skulle riskera att 
göra förfarandet alltför tungrott och motverka den effektivitet och därmed förknippade 
snabbhet som kännetecknar överenskommelser vid första behandlingen. Om detta blev gängse 
praxis skulle viktiga ärenden dessutom riskera att passera obemärkta bland tiotals andra. Man 
bör även minnas att denna lösning skulle öka arbetsbördan för parlamentets språkenheter. 
Därför bör man försöka finna ett system som uppfyller följande kriterier:

– Det ska garantera demokratisk legitimitet, 

– det ska vara flexibelt och pragmatiskt, men även 

– anpassat efter lagstiftningsärendenas politiska betydelse.

I ljuset av detta föreslår er föredragande följande:

Ändringsförslag 4: Först och främst bör ett förfarande inrättas som, utan att vara tidskrävande 
och tungrott, säkrar insyn och formell demokratisk legitimitet för samtliga beslut om 
inledande av förhandlingar vid första behandlingen. Ett sådant förfarande bör baseras på ett 
antagande grundat på sunt förnuft, nämligen att den som har invändningar måste föra fram 
dessa, annars gäller talesättet ”den som tiger samtycker”. (Artikel 211 innehåller redan ett 
sådant antagande.)

Ändringsförslag 5: För det andra bör man inrätta ett förfarande som möjliggör en ”snabbkö” 
eller en ”nödbroms”, så att man kan hålla en okomplicerad omröstning och rösta ja eller nej 
till att inleda förhandlingar. 

Ändringsförslag 6: För det tredje bör man även se till att plenum i undantagsfall och i politiskt 
viktiga fall kan hålla en fullständig debatt, inge ändringsförslag och hålla omröstning om 
förhandlingsmandatet. För att starta en sådan procedur ska det behövas insatser från verkliga 
tungviktare: talmanskonferensen eller åtminstone två politiska grupper som representerar en 
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tredjedel av parlamentets samtliga ledamöter.

Om förhandlingarna leder till en kompromiss med rådet ska utskottets samordnare omedelbart 
underrättas om detta, så att de politiska grupperna är medvetna om överenskommelsen och så 
att diskussionen i utskottet kan riktas in på den uppnådda överenskommelsen. Därefter bör det 
förslag man enats om behandlas av det ansvariga utskottet. Det överenskomna förslaget bör 
godkännas av ett fulltaligt ansvarigt utskott och därefter läggas fram av utskottet för 
behandling i parlamentet. Formen för en sådan åtgärd bör definieras mer exakt, eftersom det 
överenskomna förslaget kommer att bli en lagstiftningsakt då det godkänts av parlamentet. 
Därför bör det, i enlighet med väletablerad praxis, få formen av ett betänkande, 
kompromissändringsförslag till förslaget eller av en konsoliderad text som består av förslaget 
och de ändringsförslag man kommit överens om.

Slutligen kan sägas att om ett förslag till rättsakt behandlas inom ramen för förfarandet med 
associerade utskott (artikel 50) eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden 
(artikel 51) är det lämpligt att tillämpa samma artiklar i fråga om inledande och genomförande 
av förhandlingar i ett lagstiftningsförfarande. Eftersom eventuell oenighet mellan de berörda 
utskotten om tillämpningen av dessa artiklar måste åtgärdas utan dröjsmål bör 
utskottsordförandekonferensens ordförande ges befogenhet att fatta beslut om de 
bestämmelser som ska tillämpas i sådana fall.


