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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning avseende 
godkännandeförfarandet
(2012/2124(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen från utskottsordförandekonferensens ordförande av den 
9 december 2011,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen i nästa 
sammanträdesperiod och ska gälla de godkännandeförfaranden för vilka det ansvariga 
utskottet ännu inte har antagit någon rekommendation.

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

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

1. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det anta sitt beslut med beaktande av en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten. Rekommendationen ska 
innehålla beaktandeled men inga skäl. 
Den får innehålla en kort motivering, som 
föredraganden ska vara ansvarig för och 
som inte ska gå till omröstning. 
Ändringsförslag som lagts fram i utskottet 
ska vara tillåtliga endast om de syftar till 
att dra tillbaka den rekommendation som 
föreslagits av föredraganden.
2. Det ansvariga utskottet får tillsammans 
med sin rekommendation lägga fram ett 
resolutionsförslag som inte avser 
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lagstiftning.
3. Det ansvariga utskottet ska hantera 
begäran om godkännande utan onödigt 
dröjsmål. Om det ansvariga utskottet inte 
har antagit en rekommendation inom 
fyra månader efter det att begäran om 
godkännande hänvisats till utskottet, får 
talmanskonferensen föra upp frågan på 
föredragningslistan för en senare 
sammanträdesperiod för behandling. 

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt för vilken fördraget 
om Europeiska unionen eller fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt kräver 
parlamentets godkännande, varvid inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

4. Parlamentet ska i en enda omröstning 
om godkännande, oavsett om det 
ansvariga utskottets rekommendation är 
att godkänna eller förkasta rättsakten, 
yttra sig över den rättsakt för vilken 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt kräver parlamentets 
godkännande, varvid inga ändringsförslag 
får läggas fram. Den för godkännande 
nödvändiga majoriteten ska vara den 
majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt eller, om 
ingen majoritet anges i den aktuella 
artikeln, majoriteten av de avgivna 
rösterna. Om den nödvändiga majoriteten 
inte uppnås ska den föreslagna rättsakten 
inte anses ha godkänts.

2. Vid anslutningsfördrag och
internationella avtal samt när det gäller att 
slå fast att en medlemsstat allvarligt och 
ihållande åsidosätter gemensamma
principer ska artiklarna 74c, 74e och 90 i 
arbetsordningen tillämpas. Vid närmare 
samarbete på ett område som omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
artikel 74g i arbetsordningen tillämpas.

5. Vid internationella avtal, 
anslutningsfördrag, fastslående av att en 
medlemsstat allvarligt och ihållande 
åsidosätter grundläggande principer, 
fastställande av parlamentets 
sammansättning, upprättande av 
fördjupat samarbete mellan 
medlemsstater eller antagande av den 
fleråriga budgetramen ska artiklarna 90, 
74c, 74e, 74f, 74g respektive 75 i 
arbetsordningen tillämpas.

3. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till 
lagstiftningsakt eller ett tilltänkt 
internationellt avtal kan det ansvariga 

6. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till 
lagstiftningsakt kan det ansvariga utskottet 
förelägga parlamentet ett 
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utskottet, för att förfarandet ska leda till 
ett positivt resultat, besluta att förelägga 
parlamentet ett interimsbetänkande om 
förslaget med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

interimsbetänkande om förslaget med ett 
resolutionsförslag som innehåller 
rekommendationer om ändring eller 
genomförande av förslaget till rättsakt.

Or. en
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MOTIVERING

Detta betänkande handlar om hur parlamentet ger sitt godkännande i förfaranden där så krävs 
enligt fördragen (godkännandeförfarandet).

1) Godkännandeförfarandet

Godkännandeförfarandet, som tidigare kallades samtyckesförfarandet, infördes genom 
Europeiska enhetsakten 1986 på två områden: associeringsavtal och avtal om anslutning. 
Tillämpningsområdet för förfarandet har utvidgats vid varje fördragsändring. Genom 
Lissabonfördraget är det nu ett ”särskilt lagstiftningsförfarande” enligt artikel 289.2 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Alla områden som godkännandeförfarandet ska tillämpas på fastställs i fördragen. Dessa 
områden utgörs i huvudsak av

– avtal som skapar en särskild institutionell ram, avtal som har betydande budgetmässiga 
följder för unionen eller avtal som gäller områden som omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet eller det särskilda lagstiftningsförfarandet om Europaparlamentets 
godkännande krävs1,

– anslutningsavtal2, 

– tillämpning av flexibilitetsklausulen3,

– upprättande av fördjupat samarbete4, 

– anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna5, 

– antagande av den fleråriga budgetramen6,

– enhetlig ordning för val av Europaparlamentets ledamöter7,

– Europaparlamentets sammansättning8, 

– stärkande av de rättigheter som följer av ett unionsmedborgarskap9, 

                                               
1 Artikel 218.6 a i EUF-fördraget.
2 Artikel 49 i EU-fördraget.
3 Artikel 352 i EUF-fördraget.
4 Artikel 329.1 i EUF-fördraget.
5 Artikel 218.6 a i EUF-fördraget.
6 Artikel 312.2 i EUF-fördraget.
7 Artikel 223.1 andra stycket i EUF-fördraget.
8 Artikel 14.2 andra stycket i EU-fördraget.
9 Artikel 25 andra stycket i EUF-fördraget.
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– beslut av rådet och av Europeiska rådet om att slå fast att en medlemsstat allvarligt och 
ihållande åsidosätter unionens värden1,

– genomförandebestämmelser för systemet med unionens egna medel2. 

2) Arbetsordningen

I parlamentets arbetsordning omfattas dessa områden av en allmän artikel (artikel 81) och 
en rad särskilda artiklar, som fastställer specifika bestämmelser som ”lex specialis” med 
hänvisning till de allmänna bestämmelserna i artikel 81. Dessa särskilda artiklar är: 
Artikel 90 – Internationella avtal, Artikel 74c – Anslutningsfördrag, Artikel 74g –
Fördjupat samarbete mellan medlemsstater, Artikel 74f – Parlamentets sammansättning och 
Artikel 74e – En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer. 

Artikel 81, som i detta betänkande är den viktigaste, lyder som följer: 

Artikel 81.1 och 81.3

”1. När parlamentet uppmanas att ge sitt godkännande av ett förslag till rättsakt ska det fatta 
beslut med utgångspunkt i en rekommendation från det ansvariga utskottet om att 
godkänna eller förkasta rättsakten.

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra sig över den rättsakt för vilken fördraget om 
Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kräver 
parlamentets godkännande, varvid inga ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska vara den majoritet som anges i den artikel 
i fördraget om Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
som utgör den rättsliga grunden för förslaget till rättsakt.

3. När parlamentets godkännande krävs i samband med ett förslag till lagstiftningsakt eller 
ett tilltänkt internationellt avtal kan det ansvariga utskottet, för att förfarandet ska leda 
till ett positivt resultat, besluta att förelägga parlamentet ett interimsbetänkande om 
förslaget med ett resolutionsförslag som innehåller rekommendationer om ändring eller 
genomförande av förslaget till rättsakt.”

Formen för utskottets rekommendationer fastställs inte i artikel 81. Rekommendationerna 
brukar dock läggas fram i en lagstiftningsresolution där parlamentet godkänner eller förkastar 
akten i fråga. Om inget annat anges i fördragen krävs det en majoritet av de avgivna rösterna 
för parlamentets godkännande3. I vissa fall krävs det en majoritet av parlamentets ledamöter, 
till exempel vid anslutning av en ny medlemsstat eller i samband med valförfarandet4. 

3) Hänvisningen till AFCO

Ordföranden för utskottsordförandekonferensen, Klaus-Heiner Lehne, påpekade i en skrivelse 
av den 9 december 2011 att praxis beträffande godkännandeförfarandet i parlamentets utskott 
                                               
1 Artikel 7.1 och 7.2 i EU-fördraget.
2 Artikel 311.4 i EUF-fördraget.
3 Artikel 231 i EUF-fördraget.
4 Artikel 81.1 andra stycket i arbetsordningen.
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varierar kraftigt1. Han uppmanade utskottet för konstitutionella frågor (AFCO) att på 
utskottsordförandekonferensens vägnar se över berörda artiklar i arbetsordningen i syfte att 
klargöra godkännandeförfarandena och göra dem öppnare och om möjligt effektivare. 
Skrivelsen innehöll också fyra frågor som AFCO-utskottet skulle ta ställning till. Inför 
utskottets diskussioner kan frågorna komprimeras till följande tre huvudfrågor:

– Bör skäl tillåtas i förslaget till rekommendation och i den rekommendation som ansvarigt 
utskott avger till kammaren?

– Bör ändringsförslag till förslaget till rekommendation tillåtas vid behandlingen i utskotten, 
och till rekommendationen vid behandlingen i kammaren? Om ja, till vilka delar av texten?

– Ska ett negativt omröstningsresultat angående den punkt i rekommendationen som 
innehåller själva beslutet (beslutspunkten) uppfattas som att man röstat ja till motsatsen? 

4) Skäl

Skäl, som del av den rekommendation som ansvarigt utskott avger till kammaren, har hittills 
ansetts otillåtliga, förutom då de hänvisar till fakta eller texter och därmed kan likställas med 
beaktandeled2.

Logiken bakom denna praxis är att det beslut som parlamentet ska fatta (ja eller nej) skulle bli 
mindre klart och förlora i tyngd om det åtföljdes av skäl. En annan motivering för denna 
hållning är att en lagstiftningsresolution i ett lagstiftningsbetänkande om 
ett kommissionsförslag inte heller får innehålla några skäl (artikel 55.2 i arbetsordningen). 
Politiska kommentarer och uppmaningar angående förslaget till akt eller avtal skulle kunna 
uttryckas i en interimsbetänkande enligt artiklarna 81.3 och 90.4, innan rättsakten eller avtalet 
antas respektive ingås.

Å andra sidan är det av politiska hänsyn önskvärt, kanske rent av nödvändigt, för parlamentet 
att ange skäl för sitt beslut. 

Den kompromisslösning som föreslås i detta betänkande är att inte tillåta några skäl, men att 
tillåta det ansvariga utskottet att tillsammans med sin rekommendation till 
plenarsammanträdet lägga fram ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning. På så sätt 
skulle utskottet eller utskotten och därefter plenarsammanträdet ha möjlighet att kommentera 
den föreslagna rättsakten och förklara sin ståndpunkt om rättsakten i detalj. Fördelningen 
inom parlamentet kommer normalt sett att garantera att den resolution som antas inte är i strid 
med det beslut som fattas i fråga om godkännandet (se nedan).

5) Ändringsförslag

Då skäl inte är tillåtna i kammaren, uppstår inte frågan om ändringsförslag. Detta resonemang 
gäller ordalydelsen i artikel 81. ”Parlamentet ska i en enda omröstning yttra sig över den 
rättsakt, för vilken fördraget [...] kräver parlamentets godkännande, varvid inga 

                                               
1 Se även den undersökning som gjordes av enheten för samordning och planering av lagstiftning 
(generaldirektoratet för EU-intern politik) i september 2011. 
2 Parlamentets nuvarande textmall för denna typ av texter innehåller inga skäl alls. 
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ändringsförslag får läggas fram”1. Utan något som helst tvivel, rör denna bestämmelse texten 
i själva rättsakten. Den särskilda bestämmelsen om internationella avtal ger följande 
förtydligande: 

Artikel 90.7

7. Parlamentet ska i en enda omröstning med en majoritet av de avgivna rösterna avge 
ett yttrande eller ge sitt godkännande till ingående, förnyande eller ändring av 
ett internationellt avtal eller ett finansprotokoll som ingåtts av Europeiska unionen. 
Ändringsförslag till avtals- eller protokolltexten är inte tillåtliga.

Syftet med att exkludera rättsaktens text är att se till att parlamentets beslut är otvetydigt och
fritt från villkor, med tanke på att beslutet har potentiellt mycket långtgående konsekvenser. 
När det gäller internationella avtal finns det ytterligare en anledning, nämligen att det avtal 
som har förhandlats fram ändå inte kan ändras av bara den ena parten. Detta resonemang 
gäller dock inte eventuella delar i förslaget till rekommendation, till exempel beaktandeled, 
skäl eller beslutspunkten. Om utskottets rekommendation, i enlighet med vad som föreslås 
i detta betänkande, inte får innehålla några skäl (i och med att ett resolutionsförslag övertar 
deras funktion) skulle – och borde – ändringsförslag endast få läggas fram avseende 
beslutspunkten. Beträffande beslutspunkten är det verkligen viktigt att kunna lägga fram 
ändringsförslag, i syfte att undanröja alla tvivel om vad utskottet eller utskotten egentligen 
anser. 

6) Omröstning

Om det beslut som förordas i förslaget till rekommendation (i utskottet) eller 
i rekommendationen (i kammaren) inte uppnår nödvändig majoritet, och om 
ett ändringsförslag om motsatt beslut antingen inte har lagts fram eller inte heller uppnår 
nödvändig majoritet, uppstår frågan om hur resultatet ska tolkas. Bör detta betraktas som att 
utskottet, respektive kammaren, inte har fattat något beslut alls? Eller bör det betraktas som 
ett beslut om motsatsen till vad förslaget säger? Den senare tolkningen skulle innebära att om 
ett godkännande av rättsakten förespråkas och förslaget inte får majoritet, ska rättsakten anses 
förkastad, och omvänt, om ett förslag om att förkasta inte får majoritet, ska rättsakten anses 
godkänd2.

Den sistnämnda tolkningen, som tidigare var praxis i kammaren, motiverades med hänvisning 
till artikel 90.9. ”Om parlamentet med en majoritet av de avgivna rösterna inte ger sitt 
godkännande till ett internationellt avtal, ska talmannen meddela rådet att avtalet inte kan 
ingås.” Sedan omröstningen om Acta-avtalet den 4 juli 2012 har parlamentets praxis ändrats 
och övergått till att man håller en omröstning om godkännande, oavsett vad utskottet har 
rekommenderat. Om godkännandet inte får majoritet anses rättsakten förkastad.

Två aspekter måste beaktas när man besvarar den här frågan. För det första: Med tanke på 
vikten av parlamentets godkännande, som en del i ett lagstiftningsförfarande, kan det hävdas 
                                               
1 Artikel 81.1 andra stycket i arbetsordningen. 
2 Se exempelvis artikel 210.3 om politiska partier på europeisk nivå: ”Parlamentet ska med en majoritet av de 
avgivna rösterna anta ett förslag till beslut i vilket parlamentet konstaterar huruvida det berörda politiska partiet 
respekterar principerna som anges i punkt 1 eller inte. Inga ändringsförslag får inges. Om förslaget till beslut inte 
antas med en majoritet av de avgivna rösterna ska motsatt beslut anses antaget.” 
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att ett godkännande måste ges genom ett positivt ställningstagande, inte genom en slutledning 
av parlamentets beslut att inte godkänna. För det andra: Ett problem med denna lösning skulle 
kunna vara de särskilda tröskelvärden som måste uppnås för vissa beslut om godkännande 
(majoritet av ledamöterna enligt exempelvis artikel 49 i EU-fördraget om anslutningsfördrag, 
artikel 312.2 i EUF-fördraget om den fleråriga budgetramen, artikel 223.1 i EUF-fördraget om 
valförfarandet, två tredjedelar som representerar en majoritet av ledamöterna enligt artikel 7 
jämförd med artikel 354 i EUF-fördraget i fråga om åsidosättande av unionens värden).

Här uppstår frågan huruvida ett beslut om en negativ rekommendation, som fattas med enkel 
majoritet (men inte med den kvalificerade majoritet som krävs), ändå kan betraktas som 
ett godkännande. Jag anser att så inte är fallet. 

Syftet med kravet på att parlamentet ska fatta sina beslut med särskild majoritet är att se till att 
viktiga beslut inte kan fattas av en tillfällig majoritet vid en tidpunkt då få ledamöter är 
närvarande i kammaren. Detta syfte uppnås inte om negativa beslut som fattas med enkel 
majoritet under vissa omständigheter skulle ha samma verkan som beslut för vilka 
en kvalificerad majoritet krävs.

Dessa svårigheter skulle kunna undvikas om plenarsammanträdets omröstning om 
godkännande ”separerades” från förslaget till rekommendation eller rekommendationen till 
plenarsammanträdet. Med andra ord bör omröstningen endast avse själva godkännandet, 
oavsett vad föredraganden eller, i förekommande fall, utskottet rekommenderar. På så sätt 
skulle en rättsakt som inte erhåller den nödvändiga majoriteten betraktas som förkastad. 
Termen ”rekommendation” skulle därigenom bli vad det normalt sett betyder, nämligen 
ett förslag utan någon som helst bindande verkan. Det betyder dock inte att det inte har någon 
politisk betydelse.

Som tidigare nämnts har parlamentets praxis i detta hänseende förändrats sedan omröstningen 
om Acta-avtalet den 4 juli 2012, och jag föreslår att vi ser till att arbetsordningen 
överensstämmer med denna praxis.

På utskottsnivå är saker och ting något annorlunda eftersom det förslag till rekommendation 
som lagts fram av föredraganden föreslår ett beslut om att säga ja eller nej. Genom att 
tillämpa den princip som jag förespråkar, nämligen principen att inte fatta fiktiva beslut, 
kommer utskottet i de fall då det inte godkänner föredragandens förslag, inte att lämna någon 
rekommendation alls, utan måste utarbeta ett nytt förslag. Eftersom denna situation inte får 
vara bestående bör en tidsfrist fastställas (se artikel 81.3 (ny))1.

                                               
1 Se även utskottet för konstitutionella frågors tolkning i fråga om lika röstetal vid en omröstning om att inte 
agera i ett domstolsförfarande – artikel 159.3 i arbetsordningen, P7_TA-PROV(2013)0121.


