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JANUARI 2012

UTSKOTTENS KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDEN

ARTIKLAR I ARBETSORDNINGEN MED BETYDELSE FÖR UTSKOTTENS 
KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDEN

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. När en ledamot 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 när den ledamoten leder sammanträdet ska hänvisas till 
utskottet med ansvar för valprövning.

Artikel 13
Nomineringar och allmänna bestämmelser

1. Talman, vice talmän och kvestorer ska väljas genom sluten omröstning i enlighet med 
artikel 169. Ingen får nomineras utan att ha gett sitt godkännande. 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.

Om det blir nödvändigt att ersätta en enda vice talman och det endast finns en enda kandidat, 
kan denna väljas med acklamation. Talmannen har ett utrymme för skönsmässig bedömning när 
den avgör om valet ska ske med acklamation eller genom sluten omröstning. Den nyvalde 
kandidaten ska enligt rangordningen för vice talmän inta den ersatte vice talmannens plats.

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.
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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 tillkännage dem i 
kammaren. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre 
valomgångar, ska den fjärde valomgången begränsas till de två kandidater som i den tredje 
valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal ska den äldsta kandidaten förklaras 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 nyvalda 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, 167.2 eller 169.

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

2. Om det elektroniska omröstningssystemet används ska resultatet registreras endast i 
siffror. Om omröstning med namnupprop har begärts i enlighet med artikel 167.1, ska 
omröstningsresultatet emellertid registreras namn för namn och föras till protokollet från 
sammanträdet efter politisk grupptillhörighet 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 
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.
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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 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 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 186 
Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

1. Val av ledamöter till utskott och undersökningskommittéer ska förrättas efter 
nomineringar från de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna. Talmanskonferensen 
ska förelägga kammaren förslag. Utskottens sammansättning ska så långt som möjligt avspegla 
parlamentets sammansättning.

Om en ledamot byter politisk grupp, ska ledamoten för återstoden av sin mandattid på två och 
ett halvt år behålla de platser ledamoten innehar i utskott. Om en ledamots byte av politisk 
grupp medför att den rättvisa fördelningen av politiska åsiktsriktningar i ett utskott rubbas, ska 
dock nya förslag om detta utskotts sammansättning läggas fram av talmanskonferensen enligt 
förfarandet i punkt 1 andra meningen, så att den enskilda ledamotens individuella rättigheter 
garanteras.

Vid upprätthållandet av det storleksmässiga förhållandet av kommittéplatser mellan de politiska 
grupperna ska närmaste lämpliga heltal användas. Om en grupp beslutar att inte ha några 
platser i ett visst utskott ska platserna i fråga förbli vakanta och utskottet minska i storlek i 
motsvarande omfattning. De politiska grupperna får inte utbyta platser sinsemellan.

2. Ändringsförslag till talmanskonferensens förslag är endast tillåtliga om de inges av minst 
40 ledamöter. Kammaren ska förrätta sluten omröstning om sådana förslag.

3. Ledamöter som föreslås av talmanskonferensen, eventuellt efter ändringar enligt punkt 2, 
ska anses valda.

4. Om en politisk grupp underlåter att inom en av talmanskonferensen fastställd tidsfrist 
inge nomineringar till ledamöter av en undersökningskommitté i enlighet med punkt 1, ska 
talmanskonferensen endast förelägga parlamentet de nomineringar som ingetts före utgången av 
denna tidsfrist.

5. Talmanskonferensen kan, med de berörda ledamöternas godkännande och med 
beaktande av punkt 1, besluta att tillfälligt fylla en vakant plats.
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6. Alla sådana ändringar ska föreläggas kammaren för godkännande vid det följande 
sammanträdet.

Artikel 187 
Suppleanter

1. De politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna kan till varje utskott utse ett antal 
ständiga suppleanter, vars antal ska svara mot det antal ordinarie ledamöter som företräder de 
olika grupperna och de grupplösa ledamöterna i respektive utskott. Talmannen ska underrättas 
om detta. Ständiga suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid utskottssammanträden och, i 
en ordinarie ledamots frånvaro, delta i omröstningar.

2. Om en ordinarie ledamot är frånvarande och ständiga suppleanter antingen inte har 
utsetts eller är frånvarande, kan den ordinarie ledamoten välja att låta sig företrädas av en annan 
ledamot från samma politiska grupp, vilken har rätt att rösta på den ordinarie ledamotens 
vägnar. Namnet på företrädaren ska anmälas till utskottsordföranden före omröstningen.

Punkt 2 ska i tillämpliga delar gälla även för de grupplösa ledamöterna.

Den i förväg avgivna anmälan som avses i punkt 2 sista meningen måste inges innan debatten 
avslutas eller innan omröstningen inleds om den eller de punkter vid vilka den ordinarie 
ledamoten låter sig ersättas.

* * *

Dessa bestämmelser omfattas av två principer som klargörs av följande text:

– En politisk grupp kan inte ha flera ständiga suppleanter i ett utskott än den har 
ordinarie ledamöter.

– Endast politiska grupper har rätt att utse ständiga suppleanter, och det enda 
villkoret är att talmannen underrättas om detta.

Detta innebär följande:

– För att vara ständig suppleant måste en ledamot vara medlem i en viss politisk 
grupp.

– Om antalet ordinarie ledamöter som en grupp har i ett utskott ändras, kommer 
det maximala antal suppleanter som denna grupp kan utse att ändras i 
motsvarande mån.

– Om en ledamot byter politisk grupp har ledamoten inte rätt att behålla det 
uppdrag som ständig suppleant som ledamoten innehade som medlem av sin 
ursprungliga grupp.

– Under inga omständigheter får en utskottsledamot vara suppleant för en ledamot 
som tillhör en annan politisk grupp.
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Artikel 190
Underutskott

1. Efter att först ha inhämtat talmanskonferensens medgivande kan ett ständigt eller särskilt 
utskott, om dess arbete så kräver, tillsätta ett eller flera underutskott och samtidigt fastställa 
dessa underutskotts sammansättning i enlighet med artikel 186 och deras ansvarsområden. 
Underutskott ska inge rapporter till det utskott som tillsatt dem.

2. Det förfarande som gäller för utskott ska även gälla för underutskott.

3. Suppleanter har rätt att närvara vid underutskottssammanträden på samma villkor som 
vid utskottssammanträden.

4. Denna artikel ska tillämpas på ett sådant sätt att beroendeförhållandet mellan ett 
underutskott och det utskott som tillsatt det garanteras. Därför ska alla ordinarie ledamöter i ett 
underutskott väljas bland de ledamöter som sitter i huvudutskottet.

Artikel 191 
Utskottspresidium

1. Vid det första utskottssammanträdet efter det att val av utskottsledamöter har förrättats i 
enlighet med artikel 186 ska utskottet i separata omröstningar välja ett presidium bestående av 
en ordförande och flera vice ordförande. Det antal vice ordförande som ska väljas ska fastställas 
av parlamentet på förslag från talmanskonferensen.

Denna bestämmelse utgör inte hinder för ordföranden för huvudutskottet att låta ordförandena 
för underutskotten delta i arbetet i presidiet, eller att tillåta att de är ordförande vid debatter om 
de särskilda frågor som behandlas av de berörda underutskotten, förutsatt att detta sätt att 
förfara i sin helhet granskas och godkänns av presidiet.

2. Om antalet kandidater svarar mot antalet lediga platser, får valet ske med acklamation.

Om detta inte är fallet, eller på begäran av en sjättedel av utskottets ledamöter, ska valet ske med 
sluten omröstning.

Om det endast finns en kandidat ska valet ske med en absolut majoritet av de avgivna rösterna; 
som avgivna röster ska endast räknas röster för och emot.

Om det finns fler än en kandidat i den första valomgången, ska den kandidat väljas som erhåller 
en absolut majoritet av de avgivna rösterna, i enlighet med föregående stycke. Vid den andra 
valomgången ska den kandidat som erhåller flest röster väljas. Vid lika antal röster ska den 
äldste kandidaten anses vald.

Om en andra valomgång krävs kan nya kandidater utses.

Artikel 195 
Omröstningar i utskott

1. Alla ledamöter har rätt att inge ändringsförslag för behandling i utskott.
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2. I ett utskott föreligger beslutsförhet endast när minst en fjärdedel av ledamöterna är 
närvarande.

Om en sjättedel av utskottets ledamöter innan omröstningen inleds så kräver, ska emellertid 
omröstningen anses giltig endast om en majoritet av utskottets ledamöter har deltagit i den.

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.

4. Utskottets ordförande har rätt att delta i överläggningar och omröstningar, men har inte 
utslagsröst.

5. Med beaktande av de ingivna ändringsförslagen kan utskottet, i stället för att låta 
förslagen gå till omröstning, uppmana föredraganden att lägga fram ett nytt förslag i vilket så 
många ändringsförslag som möjligt beaktas. En ny tidsfrist ska därefter fastställas för 
ändringsförslag till detta förslag.

Artikel 196 
Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Artiklarna 12, 13, 14, 17, 18, 36–44, 148, 149.2, 149.10, 152, 154, 156–159, 161, 163.1, 164, 
165, 168, 169, 171–174, 177 och 178 ska i tillämpliga delar gälla även utskottssammanträden.
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Bilaga I till arbetsordningen:
Den 1 december 2011 antog kammaren en ändring av arbetsordningen i samband med en 
uppförandekod för ledamöter av Europaparlamentet avseende ekonomiska intressen och 
intressekonflikter (P7_TA-PROV(2011)0540). Det återstår dock ännu att utarbeta den 
konsoliderade texten. Resolutionen kommer emellertid att träda i kraft i januari 2012.


