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Ändring av artikel 166 (Slutomröstning) och artikel 195.3 (Omröstningar i utskott)

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 166

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När omröstning sker om förslag till 
lagstiftningsakt, oavsett om det rör sig om
en enstaka omröstning och/eller om en 
slutomröstning, ska parlamentet använda 
omröstning med namnupprop med hjälp 
av det elektroniska omröstningssystemet.

Vid varje slutomröstning om ett 
betänkande som utarbetats av parlamentet 
ska antagandet ske genom omröstning 
med namnupprop.

Or. en

Motivering

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 195 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Omröstningar i utskott ska ske med 
handuppräckning, såvida inte en fjärdedel 
av utskottets ledamöter begär omröstning 
med namnupprop. I så fall ska 
omröstningen ske i enlighet med 
artikel 167.2.

3. Omröstningar i utskott ska ske med 
handuppräckning. Detta gäller dock inte 
när det rör sig om en slutomröstning om 
ett betänkande som utarbetas av utskottet,
eller när en fjärdedel av utskottets 
ledamöter begär omröstning med 
namnupprop. I så fall ska omröstningen ske 
i enlighet med artikel 167.2.
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