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KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDEN FÖR 
INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER1

ARTIKLAR I ARBETSORDNINGEN OM
KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDEN FÖR 

INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 12
Tillfällig ordförande

1. Vid det sammanträde som avses i artikel 134.2 och vid varje annat sammanträde där 
avsikten är att välja talman och presidium ska den avgående talmannen eller, om denne inte är 
närvarande, en av de avgående vice talmännen – enligt rangordning – eller, om inte någon av 
dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tid leda sammanträdet till 
dess att en talman valts.

2. Under ledning av en ledamot som med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet får 
inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller granskning av bevis om val av 
ledamöter.

Den ledamot som med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet ska utöva de av talmannens 
befogenheter som avses i artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör granskning av bevis 
om val av ledamöter och som tas upp under den ledamotens ledning av sammanträdet ska 
hänvisas till utskottet med behörighet i frågor som rör valprövning.

Artikel 13
Nomineringar och allmänna bestämmelser

1. Talman, vice talmän och kvestorer väljs genom sluten omröstning i enlighet med vad 
som föreskrivs i artikel 169. Nominering ska ske med samtycke. Nomineringar kan endast göras 
av politiska grupper eller minst 40 ledamöter. Om antalet kandidater inte överstiger antalet 
lediga platser, kan emellertid kandidaterna väljas med acklamation.

                                               
1 Tillämpligt på interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer, 
delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och delegationer till multilaterala församlingar.
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2. Vid val av talman, vice talmän och kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en för 
medlemsstaterna och de politiska åsiktsriktningarna övergripande rättvis representation.

Artikel 14
Val av talman – öppningsanförande

1. Talmannen ska väljas först. Före varje omröstning ska nomineringarna föreläggas den 
ledamot som med stöd av artikel 12 tillfälligt leder sammanträdet, vilken ska underrätta 
parlamentet. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter 
tre valomgångar, begränsas den fjärde valomgången till de två kandidater som i den 
tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal förklaras den äldste kandidaten 
vald.

2. Så snart talmannen är vald ska den ledamot som med stöd av artikel 12 tillfälligt leder 
sammanträdet överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalde talmannen får 
hålla ett öppningsanförande.

Artikel 164
Rösträtt

Rösträtten är personlig.

Ledamöter ska avge sina röster personligen och var för sig.

Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara ett sådant grovt fall av störande uppträdande 
som avses i artikel 153.1 och ska få de rättsliga följder som anges i den artikeln.

Artikel 168
Elektronisk omröstning

1. Talmannen kan när som helst besluta att de omröstningar som avses i 
artiklarna 165, 167 och 169 ska förrättas med elektroniskt omröstningssystem.

Om det elektroniska omröstningssystemet av tekniska orsaker inte kan användas, ska 
omröstningen förrättas i enlighet med artikel 165, artikel 167.2 eller artikel 169.

Tekniska instruktioner för användningen av det elektroniska omröstningssystemet ska fastställas 
av presidiet.

2. Används det elektroniska omröstningssystemet ska resultatet registreras endast i siffror.

Har omröstning med namnupprop begärts i enlighet med artikel 167.1, ska omröstningsresultatet 
emellertid registreras namn för namn och föras till protokollet från sammanträdet efter politisk 
grupp och i bokstavsordning efter ledamöternas namn.

3. Omröstning med namnupprop ska förrättas i enlighet med artikel 167.2 om en majoritet 
av de närvarande ledamöterna så begär. Det förfarande som beskrivs i punkt 1 i denna artikel kan 
användas för att avgöra om en sådan majoritet föreligger.

Artikel 169
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Sluten omröstning

1. Vid utnämningar ska sluten omröstning förrättas, utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 13.1, 186.1 och 191.2 andra stycket.

Endast röstsedlar med nominerade ledamöters namn ska beaktas vid räkningen av 
antalet avgivna röster.

2. Sluten omröstning kan även förrättas om minst en femtedel av parlamentets 
samtliga ledamöter så begär. En sådan begäran måste framställas innan omröstningen inleds.

Parlamentet ska förrätta sluten omröstning om en begäran om sluten omröstning framställs av 
minst en femtedel av parlamentets samtliga ledamöter innan omröstningen inleds.

3. En begäran om sluten omröstning har företräde framför en begäran om 
omröstning med namnupprop.

4. Två till åtta genom lottdragning framtagna ledamöter ska räkna de röster som avges i 
en sluten omröstning, förutom vid elektronisk omröstning.

Vid omröstning enligt punkt 1 får nominerade kandidater inte vara rösträknare.

Namnen på de ledamöter som deltagit i en sluten omröstning ska föras till protokollet från det 
sammanträde då omröstningen ägde rum.

Artikel 198
Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

1. På talmanskonferensens förslag ska parlamentet tillsätta ständiga 
interparlamentariska delegationer samt besluta om deras utformning och antalet ledamöter med 
hänsyn till delegationernas uppgifter. Val av ledamöter i delegationerna för hela valperioden ska 
förrättas vid den första eller andra sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet.

2. Val av ledamöter förrättas efter att de politiska grupperna och de 
grupplösa parlamentsledamöterna ingivit nomineringar till talmanskonferensen. 
Talmanskonferensen ska förelägga kammaren förslag som så långt det är möjligt garanterar en 
rättvis fördelning av medlemsstater och politiska åsiktsriktningar. Artikel 186.2, 186.3, 186.5 
och 186.6 ska tillämpas.

3. Sammansättningen av delegationernas presidier ska fastställas enligt det förfarande som 
gäller för de ständiga utskotten enligt artikel 191.

4. Kammaren ska fastställa de enskilda delegationernas allmänna befogenheter. Den får när 
som helst besluta att utvidga eller inskränka dessa befogenheter.

5. De genomförandebestämmelser som krävs för att delegationerna ska kunna utföra sitt 
arbete ska antas av talmanskonferensen på förslag av delegationsordförandekonferensen.
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6. Delegationsordföranden ska överlämna en rapport om delegationens verksamhet till 
utskottet med behörighet i utrikes- och säkerhetsfrågor.

7. Ordföranden för en delegation ska ges en möjlighet att höras av ett utskott när en punkt 
på föredragningslistan rör delegationens ansvarsområde. Detsamma ska gälla vid en delegations 
sammanträden, för ordföranden eller föredraganden för detta utskott.

Artikel 200

Gemensamma parlamentarikerkommittéer

1. Europaparlamentet kan tillsätta gemensamma parlamentarikerkommittéer tillsammans 
med parlamenten i stater associerade med gemenskapen eller stater med vilka 
anslutningsförhandlingar har inletts.

Sådana kommittéer har rätt att utarbeta rekommendationer till de deltagande parlamenten. När 
det gäller Europaparlamentet ska dessa rekommendationer hänvisas till behörigt utskott, vilket 
ska lägga fram förslag om åtgärder som bör vidtas.

2. De gemensamma parlamentarikerkommittéernas allmänna befogenheter ska fastställas av 
Europaparlamentet och genom avtal med berört tredje land.

3. Gemensamma parlamentarikerkommittéer ska lyda under de bestämmelser som fastställs 
i själva avtalet i fråga. Dessa bestämmelser ska baseras på principen om jämlikhet mellan 
Europaparlamentets delegation och det berörda parlamentets delegation.

4. Gemensamma parlamentarikerkommittéer ska utarbeta sina egna arbetsordningar. Dessa 
ska föreläggas Europaparlamentets presidium och berört parlaments presidium för godkännande.

5. Val av ledamöter till Europaparlamentets delegationer till 
gemensamma parlamentarikerkommittéer och tillsättning av delegationernas presidier ska ske 
enligt det förfarande som fastställts för interparlamentariska delegationer.
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BILAGA I

Genomförandebestämmelser till artikel 9.1 – Öppenhet och ledamöternas 
ekonomiska intressen

Artikel 1

1. Varje ledamot som har direkta ekonomiska intressen i en fråga som debatteras ska 
muntligen uppge dessa intressen om denne föreslås som föredragande samt innan denne yttrar 
sig i kammaren eller i något av parlamentets organ.

2. Innan en ledamot kan ges ett uppdrag inom parlamentet eller något av dess organ i 
enlighet med artiklarna 13 eller 191 eller artikel 198.2 i arbetsordningen, eller delta i en 
officiell delegation i enlighet med artikel 68 eller artikel 198.2 i arbetsordningen, måste 
ledamoten ha lämnat de upplysningar som avses i artikel 2.

Artikel 2

Kvestorerna ska föra ett register dit samtliga ledamöter personligen lämnar detaljerade 
upplysningar angående:

a) Yrkesmässig verksamhet och alla övriga relevanta uppdrag eller all annan 
verksamhet som de utför mot ersättning.

b) Alla arvoden som de tar emot för att inneha ett mandat i ett annat parlament.

c) Ekonomiska bidrag, bidrag i form av personal eller material, som erhålls utöver 
de medel som tillhandahålls av parlamentet och som av tredje man ges ledamoten 
inom ramen för dennes politiska aktivitet. Givarens identitet ska anges.

Ledamöterna har inte rätt att ta emot andra gåvor eller förmåner vid utövande av sitt mandat.

Varje ledamot har ett personligt ansvar för de upplysningar som lämnas till registret, vilka ska 
uppdateras årligen.

Presidiet kan regelbundet ange de uppgifter det anser bör ingå i registret.

Om en ledamot efter vederbörlig uppmaning inte lämnar uppgifter enligt led a och b ovan ska 
talmannen på nytt uppmana ledamoten att lämna dessa uppgifter inom två månader. Löper denna 
tidsfrist ut utan att uppgifterna lämnats ska ledamotens namn, med uppgift om överträdelsen, 
offentliggöras genom en anteckning i protokollet från det första sammanträdet under varje 
sammanträdesperiod sedan tidsfristen löpt ut. Vägrar ledamoten även sedan överträdelsen 
offentliggjorts att lämna dessa uppgifter ska talmannen tillämpa bestämmelserna i artikel 153 i 
arbetsordningen och avstänga ledamoten i fråga.

Ordförandena för de olika grupperingarna inom parlamentet, både tvärpolitiska grupper och 
andra inofficiella grupperingar av ledamöter, ska redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och 
andra (exempelvis sekreterarhjälp), som, om de hade erbjudits ledamöterna personligen, skulle 
ha uppgivits i enlighet med denna artikel.

Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs och ska fastställa detaljerade bestämmelser för 
hur grupperingarna ska redogöra för bidrag från utomstående.


