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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 fastsälla ett mandat, riktlinjer eller 
prioriteringar.

2. Om det ansvariga utskottet anser det 
lämpligt att inleda förhandlingar efter 
antagandet av ett betänkande i utskottet, 
ska det med en majoritet av sina ledamöter 
och från fall till fall för varje berört 
lagstiftningsförfarande fatta beslut om att 
inleda förhandlingar.
Förhandlingsmandatet ska utgöras av det 
betänkande som antagits i utskottet till 
dess att ett mandat som ersätter detta har 
antagits, antingen i utskottet eller i 
plenum.

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Förhandlingsgruppen ska alltid 
utgöras av ordföranden, föredraganden 
och alla skuggföredragandena, och alla 
politiska grupper ska vara representerade.
Även om ställföreträdare inte uppmuntras 
kan detta vid behov övervägas, liksom 
ytterligare deltagare om särskilda 
omständigheter föreligger, till exempel vid 
förhandlingar om paket.
Ordföranden ska leda trepartsmöten, se 
till att korrekta förfaranden tillämpas och 
i förekommande fall leda 
förhandlingarna om interinstitutionella 
frågor, såsom de som ingår i 
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interinstitutionella överenskommelser 
eller jämförbara utskottsspecifika 
varianter. Föredraganden ska leda 
förhandlingarna om innehållsmässiga 
lagstiftningsfrågor. Föredraganden ska 
inte företräda den politiska gruppens 
ståndpunkt, utan utskottets.

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b. Det beslut om att inleda förhandlingar 
vid första behandlingen som avses i 
punkt 2 ska översändas till talmannen och 
delas ut till samtliga ledamöter. Beslutet 
ska tillkännages av talmannen i början av 
den första sammanträdesperioden efter 
det att det ansvariga utskottet fattat 
beslutet.

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2c (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2c. Ärendet ska föras upp på förslaget till 
föredragningslista för den nästföljande 
sammanträdesperioden för behandling 
med omröstning, och vid behov debatt, om 
att inleda förhandlingar vid första 
behandlingen
– om minst 40 ledamöter eller två politiska 
grupper, begär detta inom 48 timmar efter 
tillkännagivandet, eller
– om talmanskonferensen så beslutar vid 
sitt ordinarie sammanträde efter 
tillkännagivandet.
I övriga fall ska beslutet om att inleda 
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förhandlingar betraktas som godkänt i 
och med tillkännagivandet.
I brådskande fall kan trepartsmöten 
hållas före tillkännagivandet.

Ändringsförslag 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 2d (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2d. Alla handlingar, inklusive skriftliga 
utkast och arbetsdokument, ska sändas till 
hela förhandlingsgruppen. Handlingar 
som ska diskuteras vid trepartsmöten ska 
finnas tillgängliga minst 24 timmar före 
varje sammanträde. Alla skriftliga utkast 
och arbetsdokument som har behandlats 
vid trepartsmötet ska göras tillgängliga 
för utskottet, vilket kan ske via de 
politiska grupperna när så är lämpligt.
Föredraganden ska meddela 
förhandlingsgruppen i förväg när 
bilaterala diskussioner ska äga rum med 
kommissionen eller rådets 
ordförandeskap, och rapportera om de 
ämnen som diskuterats samt översända 
eventuella förslag eller handlingar.
Bilaterala förhandlingar får inte ersätta 
trepartsförhandlingar och får inte leda till 
ingåendet av någon överenskommelse.
Ordföranden ska rapportera formellt om 
de framsteg som gjorts inom ramen för 
trepartsförhandlingarna sedan det förra 
utskottssammanträdet. När betydande 
framsteg har gjorts eller beslut måste 
fattas om prioriteringar ska 
föredraganden och förhandlingsgruppen 
leda en debatt.
Om betydande framsteg har gjorts och det 
inte går att sammankalla utskottet till 
sammanträde inom rimlig tid ska 
förhandlingsgruppen rapportera till 
utskottets samordnare.
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Det ansvariga utskottet får uppdatera 
mandatet mot bakgrund av framstegen i 
förhandlingarna.

Ändringsförslag 6

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 informeras utan 
dröjsmål, och kompromissen ska 
presenteras i det ansvariga utskottet. Om 
ingen ledamot i det ansvariga utskottet 
framför några invändningar, ska utskottet 
lägga fram den överenskomna texten för 
behandling av parlamentet i form av ett 
betänkande eller 
kompromissändringsförslag som kan vara 
i form av en konsoliderad text.
Om en utskottsledamot invänder mot att 
den överenskomna texten läggs fram i 
plenum, ska en omröstning om frågan 
hållas i utskottet och avgöras genom 
enkel majoritet. Omröstningen kan läggas 
till föredragningslistan för 
utskottssammanträdet i fråga.

Ändringsförslag 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Trots vad som sägs i artikel 57.2 får 
ändringsförslag läggas fram av det 
ansvariga utskottet, en politisk grupp eller 
minst 40 ledamöter om ett mandat har 
begärts i plenum, men en slutlig 
omröstning om lagstiftningsresolutionen 
inte har ägt rum.
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Ändringsförslag 8

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 70 – punkt 3b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3b. När en rättsakt behandlas i enlighet 
med förfarandet med associerade utskott 
(artikel 50) eller i enlighet med 
förfarandet med gemensamma 
utskottssammanträden (artikel 51) ska 
dessa artiklar även gälla beslut om 
inledande av förhandlingar och 
genomförande av sådana förhandlingar.
När artikel 50 är tillämplig, och om det 
råder oenighet mellan de berörda 
utskotten, ska det ansvariga utskottets 
beslut om huruvida förhandlingar ska 
inledas gälla, utan att detta påverkar 
tillämpningen av förfarandet i punkt 2a.
När artikel 51 är tillämplig, och de 
två berörda utskotten inte kommer fram 
till en överenskommelse, ska 
bestämmelserna om inledande och 
genomförande av sådana förhandlingar 
avgöras av ordföranden för 
utskottsordförandekonferensen i enlighet 
med principerna i denna arbetsordning.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET
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