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Europaparlamentet

Generaldirektoratet för parlamentets ledning

Direktoratet för plenarsammanträden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbetet i kammaren – Vägledning

1 – VEM GÖR VAD I KAMMAREN?

1.1 TALMANNEN

Talmannens uppgifter (artikel 22)

Talmannen leder allt arbete i parlamentet och dess organ och har alla nödvändiga befogenheter för att
utöva ordförandeskapet vid dess överläggningar och för att se till att de genomförs på ett korrekt sätt.

Sammanträdesordföranden har till uppgift att öppna, avbryta och avsluta sammanträden, se till att
arbetsordningen efterlevs, upprätthålla ordningen, ge talare ordet, förklara debatter avslutade, förrätta
omröstningar och tillkännage omröstningsresultat.

Val av talmannen (artiklarna 15 och 16)

Talmannen väljs genom sluten omröstning. Nomineringar kan endast göras av politiska grupper eller
minst 40 ledamöter. Före varje omröstning föreläggs nomineringarna den ledamot som med stöd av
artikel 14 tillfälligt leder sammanträdet, vilken tillkännager dem i kammaren. 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 äldsta kandidaten vald.

Så snart talmannen är vald överlämnar den ledamot som tillfälligt leder sammanträdet
ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalda talmannen får hålla ett öppningsanförande.
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1.2 VICE TALMÄNNEN

Vice talmännens uppgifter (artikel 23)

Vice talmännen träder in i talmannens ställe när han eller hon är frånvarande eller förhindrad att
fullgöra sina uppgifter, eller önskar delta i en debatt.

Val av vice talmän (artiklarna 15 och 17)

Efter det att talmannen har valts ska 14 vice talmän väljas. Vice talmännen väljs genom sluten
omröstning. Nomineringar kan endast göras av politiska grupper eller minst 40 ledamöter. Vid första
omröstningen förklaras de kandidater valda som erhållit en absolut majoritet av de avgivna rösterna
och hör till de 14 eller färre kandidater som erhållit flest antal röster.

Om antalet valda kandidater är lägre än antalet personer som ska väljas hålls en andra valomgång.
Om en tredje valomgång blir nödvändig förklaras de kandidater som får flest röster valda till de
återstående platserna. Vid lika röstetal ska de äldsta kandidaterna förklaras valda.

Om antalet kandidater inte överstiger antalet lediga platser kan kandidaterna väljas med acklamation.
I detta fall bestäms rangordningen genom sluten omröstning.

1.3 MANDATTID

Mandattid – längd (artikel 19)

Mandattiden för talmannen och vice talmännen är två och ett halvt år.

Mandattid – vakanser (artikel 20)

Om det blir nödvändigt att ersätta talmannen eller en vice talman väljs ersättare i enlighet med
bestämmelserna ovan.

Om talmansposten blir ledig tar förste vice talmannen över talmannens uppgifter till dess att en ny
talman valts.

1.4 TILLFÄLLIG ORDFÖRANDE (artikel 14)

Den avgående talmannen eller, om han eller hon 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 leder sammanträdet till dess att en talman har valts.

När en ledamot tillfälligt leder sammanträdet får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av
talman eller granskning av bevis inför val av ledamöter.
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1.5 PRESIDIET

Presidiets sammansättning (artikel 24)

Presidiet består av parlamentets talman och de 14 vice talmännen.

Presidiets uppgifter (artikel 25)

Presidiet avgör ekonomiska, organisatoriska och administrativa ärenden som rör ledamöterna och
parlamentets interna organisation, dess sekretariat och dess organ. Det avgör också frågor som rör
sammanträdesordningen.

1.6 TALMANSKONFERENSEN

Talmanskonferensens sammansättning (artikel 26)

Talmanskonferensen består av talmannen och ordförandena i de politiska grupperna.

Parlamentets talman inbjuder en av de grupplösa ledamöterna att delta vid talmanskonferensens
sammanträden. Denna ledamot har inte rösträtt.

Talmanskonferensens uppgifter (artikel 27)

Talmanskonferensen antar bland annat förslaget till föredragningslista och det slutgiltiga förslaget till
föredragningslista till parlamentets sammanträdesperioder.

1.7 UTSKOTTSORDFÖRANDEKONFERENSEN (artiklarna 29 och 149)

Utskottsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga och tillfälliga utskott.

Utskottsordförandekonferensen utfärdar rekommendationer till talmanskonferensen angående
upprättandet av föredragningslista till sammanträdesperioderna.

1.8 LEDAMÖTER

Fördelning av platser i kammaren (artikel 36)

Talmanskonferensen avgör fördelningen av platser i kammaren för de politiska grupperna, de
grupplösa ledamöterna och Europeiska unionens institutioner.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-024+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-025+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-026+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-027+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-029+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-036+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES


4/32 DV\1035606SV.doc

SV

Platsfördelning

En uppdaterad karta över platsfördelningen skickas ut och offentliggörs på Europaparlamentets
webbplats för plenum inför varje enskild sammanträdesperiod.

1.9 POLITISKA GRUPPER (artikel 32)

Ledamöterna får bilda grupper efter politisk samhörighet. De politiska grupperna måste omfatta
ledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna. För att bilda en politisk grupp fordras
minst 25 ledamöter.

En ledamot får inte tillhöra flera än en politisk grupp.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-032+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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2 – SÅ ÄR PLENARSAMMANTRÄDET ORGANISERAT

Parlamentet sammanträder varje månad i Strasbourg, under en sammanträdesperiod på fyra dagar
(måndag till torsdag). Därutöver hålls sammanträdesperioder också i Bryssel.

För varje sammanträdesperiod upprättas en föredragningslista.

2.1 PARLAMENTETS SESSIONER

Parlamentets valperiod (artikel 145)

Parlamentets valperiod sammanfaller med ledamöternas mandattid, det vill säga fem år.

Sammankallande av parlamentet (artikel 146)

Parlamentet sammanträder utan att kallelse krävs den andra tisdagen i mars varje år och fastställer då
de sammanträdesfria periodernas längd under sessionen.

Parlamentet sammanträder dessutom utan att kallelse krävs den första tisdagen efter utgången av en
period på en månad efter valet till Europaparlamentet.

I undantagsfall kan talmannen sammankalla parlamentet på eget initiativ eller på begäran av en
majoritet av ledamöterna eller på begäran av kommissionen eller rådet.

Kalender för parlamentets sammanträdesperioder

Parlamentets årliga kalender för sammanträdesperioderna antas i kammaren.

Sessioner, sammanträdesperioder, sammanträden (artikel 145)

En session varar ett år. De sammanträden som parlamentet som regel håller varje månad kallas
sammanträdesperioder. Sammanträdesperioderna är uppdelade i sammanträden, ett per dag.

Sammanträden som hålls samtidigt med sammanträdena i kammaren

Plenarsammanträdet är det viktigaste forumet för parlamentets verksamhet. Därför bör i princip inga
andra sammanträden hållas samtidigt med detta.

2.2 FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslista

Inför varje sammanträdesperiod offentliggörs följande:
 ett förslag till föredragningslista,
 ett slutgiltigt förslag till föredragningslista,
 en föredragningslista.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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Förslag till föredragningslista (artikel 149)

Förslaget till föredragningslista för nästa sammanträdesperiod antas av talmanskonferensen vid
dess sista sammanträde före den aktuella sammanträdesperioden. Därefter översätts, trycks och
delas det ut på samtliga officiella EU-språk och offentliggörs på Europaparlamentets webbplats för
plenum.

Slutgiltigt förslag till föredragningslista (artikel 149)

Efter att ha övervägt eventuella inkomna begäranden om ändringar av förslaget till föredragningslista
från de politiska grupperna antar talmanskonferensen det slutgiltiga förslaget till föredragningslista
vid sitt sista sammanträde före den aktuella sammanträdesperioden. Det översätts, trycks och delas ut
på samtliga officiella EU-språk och offentliggörs på Europaparlamentets webbplats för plenum.

Antagande av föredragningslistan (artikel 152)

Vid början av varje sammanträdesperiod fattar parlamentet beslut om det slutgiltiga förslaget till
föredragningslista.

Ändringsförslag kan läggas fram av ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter. Alla sådana
förslag måste vara talmannen tillhanda senast en timme före sammanträdesperiodens början.
Talmannen kan ge ordet i en minut vardera till förslagsställaren, en talare som är för förslaget och en
talare som är emot förslaget.

Föredragningslistan innehåller alltså

 en teckenförklaring till de olika parlamentariska förfarandena (där förfarandena anges i den
ordning som punkterna på föredragningslistan kommer att tas upp till omröstning),

 en förteckning över debatterna och övriga punkter,
 uppgifter om varje punkt (bakgrundshandlingar och förfarande),
 talartid,
 tidsfristerna för ingivande av handlingar rörande punkterna på föredragningslistan och för att

begära särskild och/eller delad omröstning och/eller omröstning med namnupprop.

Föredragningslistan översätts, trycks och delas ut på samtliga officiella EU-språk och offentliggörs på
Europaparlamentets webbplats för plenum.

Ändringsförslag till föredragningslistan

Den på detta sätt antagna föredragningslistan kan enligt arbetsordningen endast ändras i följande tre
fall:
 Vid tillämpning av ett brådskande förfarande gällande ett lagstiftningsförslag (artikel 154).
 Vid förslag som avser procedurfrågor (se artiklarna 187–191).
 På förslag av talmannen. (Talmannen avger normalt sett sådana förslag endast om det råder

enighet mellan de politiska grupperna.)

Om ett förslag om att ändra föredragningslistan förkastas, kan detta förslag inte läggas fram på nytt
under samma sammanträdesperiod.
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2.3 DEBATTER

Tidsaspekter

Debatterna i kammaren direktsänds på Europaparlamentets webbplats för plenum. För de kommande
debatterna offentliggörs och uppdateras ständigt talarlistorna och den ungefärliga tidpunkten för de
olika inläggen.

Uppskjutande av en debatt eller en omröstning (artikel 190)

Vid inledandet av en debatt om en punkt på föredragningslistan kan en politisk grupp eller minst 40
ledamöter begära att debatten skjuts upp till en viss bestämd tidpunkt. En sådan begäran går
omedelbart till omröstning.

En begäran om att skjuta upp debatten måste anmälas till talmannen minst 24 timmar i förväg.

Om begäran bifalls går kammaren vidare till nästa punkt på föredragningslistan. Den uppskjutna
debatten återupptas den dag och vid den tidpunkt som överenskommits. Om begäran avslås får den
inte läggas fram på nytt under samma sammanträdesperiod.

En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan också antingen före eller under en omröstning begära
att den skjuts upp. En sådan begäran går omedelbart till omröstning.

Avslutande av debatt (artikel 189)

På förslag av talmannen eller på begäran av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan en debatt
avslutas innan samtliga talare på talarlistan tilldelats ordet. Ett sådant förslag eller en sådan begäran
går genast till omröstning.

Om förslaget godkänns eller begäran beviljas har endast en ledamot från varje politisk grupp som
ännu inte haft ordet rätt att göra inlägg. Efter dessa avslutande inlägg avslutas debatten och
kammaren övergår till omröstning om punkten i fråga, såvida det inte i förväg har fastställts en tidpunkt
för omröstningen.

Om förslaget eller begäran förkastats avslås har endast talmannen rätt att lägga fram det eller den på
nytt vid samma debatt.

2.4 TIDSFRISTER

Tidsfrister för ingivande av ändringsförslag

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag till texter som tas upp till omröstning i kammaren är
normalt sett satt till kl. 12 på onsdagen i veckan före sammanträdesperioden i Strasbourg eller
Bryssel.

Olika tidsfrister kan antas under sammanträdesperioden, i synnerhet för nya punkter som läggs till det
slutliga förslaget till föredragningslista eller själva föredragningslistan.

Tidsfristerna offentliggörs i föredragningslistan för sammanträdesperioden och på Europaparlamentets
webbplats för plenum.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
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Tidsfrister för begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med
namnupprop

En politisk grupp eller minst 40 ledamöter får begära en särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop. Begäran måste vara skriftlig och lämnas före den aktuella tidsfrist
löper ut som anges i föredragningslistan (i regel två dagar före omröstningen).

När ett betänkande går till omröstning genom en enda omröstning och/eller en slutomröstning röstar
parlamentet genom omröstning med namnupprop (artikel 179). Detta gäller inte betänkanden som
avser immunitetsförfaranden (artikel 9).

Tidsfrister för lagstiftningsförfaranden

Tidsfristerna för behandlingen av lagstiftningsförfaranden tillkännages av talmannen och är bindande.
Utifrån dessa tillkännagivanden kan de tidsfrister som arbetsordningen fastställer för parlamentariska
förfaranden beräknas. Tillkännagivandena återges i protokollet från det berörda sammanträdet.

2.5 BRÅDSKANDE FÖRFARANDE (artikel 154)

Rådet, kommissionen, talmannen, ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan begära att
en debatt om ett förslag om vilket parlamentets har hörts ska förklaras brådskande. Denna begäran
ska inges skriftligen och vara försedd med motivering.

Talmannen tillkännager begäran i kammaren och omröstningen om begäran hålls under påföljande
sammanträde.

Om begäran bifalls fastställer talmannen tidpunkten för debatt (i förekommande fall) och omröstning.
En brådskande debatt kan hållas utan betänkande eller i undantagsfall på grundval av en muntlig
rapport från ansvarigt utskott.

Se även ”Förfarande utan ändringsförslag och debatt” (avsnitt 5.3 ”Omröstningar”) och
”Ändringsförslag – förenklat förfarande” (avsnitt 5.1 ”Ändringsförslag”).

2.6 FORMELLA SAMMANTRÄDEN

Ett formellt sammanträde hålls för att uppmärksamma ett officiellt besök (till exempel av en stats- eller
regeringschef eller premiärminister) som talmannen inbjudit till. Den officiella gästen talar till
parlamentet från ett särskilt podium.

Sacharovpriset

Sedan 1988 delar Europaparlamentet ut det årliga Sacharovpriset för tankefrihet för att
uppmärksamma enskilda personer, som Andrei Sacharov, eller organ som arbetar för att försvara de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och för att bekämpa förtryck och orättvisa.
Priset presenteras årligen vid ett formellt sammanträde i kammaren, oftast i december.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-009+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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3 – SAMMANTRÄDESORT, KAMMAREN, GALLERIER
Parlamentet sammanträder varje månad i Strasbourg, under en sammanträdesperiod på fyra dagar
(måndag till torsdag). Därutöver hålls sammanträdesperioder också i Bryssel.

För varje sammanträdesperiod upprättas en föredragningslista.

Tillträde till kammaren

Enligt artikel 157 i arbetsordningen är det endast parlamentsledamöter, ledamöter av kommissionen
och rådet, parlamentets generalsekreterare, parlamentspersonal, experter och EU-tjänstemän som är
där på tjänsteresa som har tillträde till kammaren.

Ett visst antal platser i kammaren är reserverade för anställda vid de politiska grupperna. Dessa har
endast tillträde till kammaren när deras närvaro är absolut nödvändig för att ledamöterna ska kunna
utföra sina uppgifter i kammaren. De måste visa upp ett särskilt tillträdeskort och bära detta väl synligt
hela tiden.

Parlamentets tjänstemän har endast tillträde till kammaren i undantagsfall och när deras närvaro är
absolut nödvändig för att ledamöterna ska kunna utföra sina uppgifter i kammaren. De måste visa upp
ett särskilt tillträdeskort och bära detta väl synligt hela tiden.

Parlamentets vaktmästare är de enda som under sammanträdesordförandens överinseende har rätt
att dela ut handlingar som rör parlamentets verksamhet.

Ansökningar om gruppbesök

Ansökningar om gruppbesök kan skickas per post enligt följande:

För besök i Bryssel eller Strasbourg under sammanträdesperioderna skickas ansökan till
EUROPAPARLAMENTET

Visits and Seminars
PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIEN
Tfn: +32 (0)2 284 21 03
Fax +32 (0)2 284 35 30

För besök i Strasbourg utanför sammanträdesperioderna skickas ansökan till

EUROPAPARLAMENTET
Strasbourg Office

BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex

FRANKRIKE
Tfn: +33 (0)3 88 17 20 01 / +33 (0)3 88 17 20 08

Fax +33 (0)3 88 17 51 84

Det finns också möjlighet att fylla i ett ansökningsformulär på internet:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html
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Tillträde till åhörarläktaren

Parlamentets debatter är öppna för allmänheten, såvida inte parlamentet undantagsvis beslutat
annorlunda.

Endast personer som har fått tillstånd av parlamentets talman eller generalsekretariatets behöriga
enheter har tillträde till åhörarläktaren.

Protokollenheten har alltid ett visst antal platser reserverade på åhörarläktaren för officiella
delegationer, diplomater, ledamöter av nationella parlament och andra prominenta gäster.
Ansökningar om tillträde måste skickas till protokollenheten vid generaldirektoratet för parlamentets
ledning. I princip är det endast dessa personer som har tillträde till åhörarläktaren.

Ett visst antal platser är alltid reserverade för medlemmar av den ackrediterade presskåren. Tillträdet
till åhörarläktaren regleras genom de bestämmelser som gäller för fotografer och tv-team i
parlamentets byggnader.

Ett visst antal platser är alltid reserverade för besöksgrupper som bjudits in av ledamöterna.
Ansökningar om tillträde måste skickas till enheten för besök och seminarier vid generaldirektoratet för
kommunikation. Tillstånden gäller under en begränsad tidsperiod på högst en timme.

Protokollenheten och enheten för besök och seminarier översänder i god tid uppgifter om de officiella
delegationer och besöksgrupper som kommer att närvara på åhörarläktaren till enheten för
organisering och uppföljning av plenarsammanträden så att sammanträdesordföranden informeras om
vilka de är.

Grupper på mindre än nio besökare, som bjudits in av en ledamot, och andra besökare har tillträde i
mån av plats. Dessa besökare ska ha ett särskilt tillträdeskort som utfärdas av
ackrediteringscentrumet vid säkerhetstjänsten. Tillträdeskorten gäller endast för den aktuella dagens
sammanträde och för högst en dag. De måste visas upp på begäran.

Tjänstemän, anställda vid de politiska grupperna, ledamotsassistenter och långtidsbesökare har
tillträde till åhörarläktaren i den mån det finns lediga platser.

Vid behov kan en särskild åhörarsal ställas till förfogande, varifrån arbetet i kammaren kan följas
direkt.

Små barn får i regel inte vistas på åhörarläktaren.

Tillträdeskort till åhörarläktaren och särskilda tillträdeskort

Under ordinarie sammanträden ansvarar parlamentets enhet för besök och seminarier för att bevilja
tillträdeskort till åhörarläktaren för besöksgrupper och enskilda besökare utifrån.

Tillträdeskorten utfärdas av receptionspersonalen vid enheten för besök och seminariers. De gäller
endast för den aktuella dagens sammanträde och för högst en timme på kammarens åhörarläktare.

Under formella sammanträden ansvarar protokollenheten för samtliga delar av åhörarläktaren, med
undantag för pressläktaren. Alla normala tillträdeskort upphör att gälla och tillträde till åhörarläktaren
är tillåtet endast för den som kan uppvisa ett särskilt tillträdeskort.

Ansökningar om särskilda tillträdeskort måste göras minst 24 timmar före det aktuella sammanträdet
och inges till Europaparlamentets protokollenhet, som får begränsa antalet platser som tilldelas varje
kategori av sökande eller fastställa en prioritetsordning.
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I ansökan måste den sökandes namn och ställning anges, liksom antalet platser som önskas och
samtliga deltagares namn och ställning.

Uppförande i kammaren

Alla som fått tillträde till läktaren måste sitta ned och vara tysta. De får inte uppträda på ett sätt som
strider mot parlamentets värdighet eller som kan störa verksamheten i kammaren.

Att uttrycka bifall eller ogillande (artikel 157) är förbjudet, och likaså att fotografera (om inte tillstånd
utfärdats i förväg, men även då är det förbjudet att använda extra ljussättning eller blixt).

Det är också förbjudet att använda mobiltelefoner liksom att röka, äta eller dricka på åhörarläktaren.

Om kammaren håller en tyst minut måste samtliga personer på åhörarläktaren resa sig upp.

Alla som befinner sig på läktaren underrättas om bestämmelserna för hur de förväntas uppträda.

Parlamentspersonalen som ansvarar för åhörarläktaren kan återkalla åhörarna till ordningen och, vid
behov, be dem att lämna lokalen om de är klädda eller uppför sig på ett sätt som inte överensstämmer
med bestämmelserna.

Filmning

Kameramän, filmfotografer och fotografer har alltid tillträde till åhörarläktaren med utsikt över
kammaren under sammanträdesperioderna.

Tillträdeskort märkta med bokstaven T (står för Tribune = åhörarläktare) utfärdas av presstjänstens
audiovisuella enhet inför varje sammanträdesperiod.

Det är förbjudet att använda extra ljussättning eller blixt på åhörarläktaren.

Officiella besök

Officiella besök definieras vanligtvis som besök av personer som innehar ett offentligt ämbete och
som å ämbetets vägnar har accepterat en inbjudan från Europaparlamentets behöriga organ.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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4 – ANORDNANDE OCH GENOMFÖRANDE AV DEBATTER
Plenarsammanträden består i huvudsak av debatter och omröstningar (läs mer om omröstningarna
under kapitel 5 – ”Anordnande och genomförande av omröstningar”).

Prioriterade debatter är debatter som talmanskonferensen anser vara av stor politisk betydelse. De hålls
vanligtvis på onsdagsförmiddagen i Strasbourg. Inga andra sammanträden får hållas samtidigt som de
prioriterade debatterna pågår.

4.1 TYPER AV DEBATTER

Utskottsbetänkanden (fullständig debatt)

Ett betänkande debatteras först och tas därefter upp till omröstning. En fullständig debatt ser vanligtvis ut
som följer:
 Föredragande
 Rådet (om det är närvarande)
 Kommissionen
 Föredragande av yttranden
 Talare på talarlistan
 Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
 Kommissionen
 Rådet (om det är närvarande)
 Föredragande

Föredraganden(a) har sex minuters talartid. Denna tid dras inte av från den talartid som tilldelats de
politiska grupperna.

Föredraganden(a) av yttranden har sex minuters talartid. Denna tid dras inte av från den talartid som
tilldelats de politiska grupperna.

Observera att betänkanden som antagits med mycket stor majoritet i ett utskott kan gå direkt till
omröstning utan debatt (artikel 150).

Utskottsbetänkanden (kortfattad redogörelse) (artiklarna 150 och 151)

Kortfattade redogörelser används framför allt för initiativbetänkanden. En kortfattad redogörelse omfattar
ett anförande av föredraganden (fyra minuter) och ett svar från kommissionen, varefter en debatt på
högst tio minuter följer, under vilken talmannen kan ge ordet till ledamöter som begärt ordet genom
ögonkontaktsförfarandet. Talartiden för dessa inlägg får inte överskrida en minut.

Enligt nuvarande praxis ser korta redogörelser ut som följer:
 Föredragande: fyra minuter
 Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye): fem minuter (preliminärt)
 Kommissionen: fem minuter

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-151+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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Uttalanden från övriga institutioner (artikel 123)

Debatter kan hållas om uttalanden från Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Debatten kan avslutas
med att en resolution antas.

Frågor för muntligt besvarande av rådet eller kommissionen (artikel 128)

Ett utskott eller en politisk grupp får ställa frågor för muntligt besvarande. Om en muntlig fråga ställs av ett
utskott får frågeställaren fem minuters talartid. Debatter får behandla flera olika muntliga frågor som
ställts av olika politiska grupper i samma ämne. I sådana fall får varje frågeställare två minuters talartid.

En debatt om en eller flera muntliga frågor kan avslutas med att en resolution antas.

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och
rättsstatliga principer (artikel 135)

En gång i månaden, på torsdagseftermiddagen i Strasbourg, debatterar parlamentet fall av kränkningar
av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer. Tre ämnen väljs ut för
varje tillfälle. Ett ämne får inte tas upp på föredragningslistan för denna typ av debatt om det redan
förekommer på föredragningslistan för samma sammanträdesperiod. Den sammanlagda tiden för dessa
debatter får inte överstiga 60 minuter.

Debatterna inleds med inlägg från resolutionsförslagens författare, som får en minuts talartid var. Dessa
följs av inlägg från företrädare för de politiska grupperna. I varje debatt avsätts två minuter för inlägg
enligt ögonkontaktsförfarandet. Debatterna avslutas med inlägg från kommissionen.

Omröstningen om resolutionsförslag som läggs fram som avslutning på en debatt äger rum direkt efter
debatten.

Särskild debatt (artikel 153)

I artikel 153 fastställs att det är möjligt att hålla en särskild debatt om ämnen av större vikt. Tiden för en
sådan debatt får inte överstiga 60 minuter och debatten avslutas utan att någon resolution antas.

I praktiken används denna bestämmelse mycket sällan.

Frågestund (artikel 129)

Frågestund för frågor till kommissionen hålls i 90 minuter under varje sammanträdesperiod och har ett
eller flera särskilda övergripande teman som bestäms av talmanskonferensen en månad före
sammanträdesperioden.

Här medverkar de kommissionsledamöter som har ett ansvarsområde som är relaterat till det eller de
särskilda övergripande teman som frågorna till dem rör. Normalt medverkar högst två
kommissionsledamöter per sammanträdesperiod, men det ska finnas möjlighet att låta även en tredje
kommissionsledamot medverka beroende på det eller de särskilda övergripande teman som valts för
frågestunden.

De ledamöter som får ställa en fråga till en av kommissionsledamöterna utses genom lottning:
 En timme före frågestunden placeras en lotturna vid ingången till kammaren.
 Ledamöter som önskar ställa en fråga skriver sitt namn på en lottsedel som de lägger i lotturnan.
 Ledamöter som önskar ställa en fråga får inte lägga i fler än en lottsedel.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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 Talmannen förklarar frågestunden öppnad och iläggningen av lottsedlar avslutad.
 Talmannen drar en lottsedel i taget och uppmanar den utsedda ledamoten att ställa sin fråga till den

ansvariga kommissionsledamoten.

Ledamoten har en minut på sig att ställa frågan och kommissionsledamoten har två minuter på sig att
besvara den. Samma ledamot får ställa en följdfråga på högst trettio sekunder, vilken måste ha direkt
koppling till huvudfrågan. Kommissionsledamoten har då två minuter på sig för att besvara den.

Frågestund (artikel 129)

Särskilda frågestunder kan anordnas med rådet, kommissionens ordförande, vice ordföranden/den höga
representanten samt Eurogruppens ordförande.

Enligt gängse praxis för frågestunden med kommissionens ordförande delas 60-minutersperioden upp i
två delar: en första del för ”fria frågor” från ordförandena för de politiska grupperna eller deras företrädare
om valfritt tema, och en andra del för ett specifikt tema där den berörda institutionens företrädare
besvarar frågor från ledamöterna enligt ögonkontaktsförfarandet. Under den första delen är talartiden
en minut per fråga och 30 sekunder för en eventuell följdfråga. Under den andra delen har ledamöterna
en minut på sig att ställa sin fråga. Frågestunder med andra företrädare omfattar helt enkelt frågor inom
ramen för ögonkontaktsförfarandet. De enskilda svaren från den berörda institutionens företrädare får inte
överskrida en minut.

4.2 FÖRFARANDEN UNDER DEBATTER

Ögonkontaktsförfarandet (162.6)

För att göra debatterna mer spontana och öka ledamöternas delaktighet avsätts viss tid för korta
anföranden (på högst en minut) då ledamöterna kan begära ordet enligt ögonkontaktsförfarandet. Detta
förfarande tillämpas i slutet av den ordinarie talarlistan, omedelbart före de avslutande anförandena av
kommissionen, rådet och föredraganden/föredragandena (i förekommande fall). I föredragningslistan
avsätts fem minuter för ögonkontaktsförfarandet, men denna tid kan förkortas eller förlängas av
talmannen i enlighet med artikel 162, beroende på den totala tillgängliga tiden.

Ledamöter som vill begära ordet enligt detta förfarande ska fånga talmannens uppmärksamhet genom att
räcka upp handen. Företräde ges normalt åt ledamöter som varit närvarande under hela debatten eller
som inte yttrat sig under debatten eller under den tid som avsatts för debatten. Talmannen ska i
allmänhet se till att ögonkontaktsförfarandet blir balanserat och att talare från olika politiska grupper och
olika medlemsstater får ordet.

Vid antagandet av förslaget till slutlig föredragningslista kan talmanskonferensen i undantagsfall besluta
att debatten ska begränsas till en omgång talare från de politiska grupperna, då varken
ögonkontaktsförfarandet eller förfarandet med blått kort kan användas.

Frågor (blått kort) (artikel 162.8)

Talmannen får ge ordet till ledamöter som genom att hålla upp ett blått kort visar att de vill ställa en fråga
på högst en halv minut till en annan ledamot under dennes anförande, om talaren godtar detta och
talmannen anser att detta inte kommer att störa debatten.

När en ledamot håller upp sitt blå kort frågar talmannen, om han eller hon anser det vara lämpligt, talaren
om han eller hon är villig att besvara den aktuella frågan – i regel i omedelbar anslutning till anförandet –
innan den ledamot som hållit upp det blå kortet får ordet. Talaren med blått kort får 30 sekunder på sig att
ställa en fråga, och den ursprungliga talaren får 30 sekunder på sig att besvara frågan. En talare kan

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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avbrytas av fler än en ledamot med ett blått kort, om talmannen så beslutar. En ledamot får hålla upp sitt
blått kort flera gånger under en debatt. Det är sedan talmannen som beslutar om en sådan begäran ska
beviljas. Även en föredragande eller talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet kan avbrytas av
en ledamot som håller upp ett blått kort. Frågor enligt förfarandet med blått kort får inte ställas till
företrädare för de andra institutionerna.

Vid antagandet av förslaget till slutlig föredragningslista kan talmanskonferensen i undantagsfall besluta
att debatten ska begränsas till en omgång talare, då varken ögonkontaktsförfarandet eller förfarandet
med blått kort kan användas.

4.3 INLÄGG I KAMMAREN

En ledamot som vill göra inlägg i en debatt som förekommer på föredragningslistan bör be sin politiska
grupp att tilldela honom eller henne talartid. Alternativt kan ledamoten be att få tala enligt
ögonkontaktsförfarandet (se 4.2). De ledamöter som talar i kammaren och som har ett direkt ekonomiskt
intresse i den fråga som tas upp under debatten måste muntligen redogöra för detta intresse under
sammanträdet (bilaga I, artikel 1).

Ledamöter som inte yttrat sig under en debatt får, högst en gång per sammanträdesperiod, lämna in en
skriftlig förklaring på högst 200 ord, som ska bifogas protokollet från debatten (artikel 162.13).

Anföranden på en minut (artikel 163)

Under högst 30 minuter vid varje sammanträdesperiods första sammanträde, och på grundval av en lista
som tas fram av enheten för organisering och uppföljning av plenarsammanträden, får ledamöterna göra
anföranden på högst en minut för att uppmärksamma parlamentet på en fråga av politisk vikt.

Frågor inom ramen för förfarandet med blått kort får inte ställas under anföranden på en minut.

Personliga uttalanden (artikel 164)

En ledamot kan be att få göra ett personligt uttalande för att bemöta yttranden som under debattens gång
fällts om hans eller hennes person eller påståenden om ledamotens åsikter. En ledamot får också göra
ett uttalande för att tillrättalägga sina egna tidigare yttranden.

Ett personligt uttalande får normalt sett inte överstiga tre minuter.

Förslag som rör förfaranden (artikel 185)

En begäran om följande förslag som rör förfaranden ska ha företräde framför varje annan begäran om att
tilldelas ordet:

 avvisning av ett ärende som otillåtligt (artikel 187),
 återförvisning till utskott (artikel 188),
 avslutande av debatt (artikel 189),
 uppskjutande av debatt och omröstning (artikel 190),
 avbrytande eller avslutande av sammanträdet (artikel 191).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-163+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-191+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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Utöver förslagsställaren har endast följande personer rätt att yttra sig om sådana förslag: en talare för, en
talare emot och det ansvariga utskottets ordförande eller föredragande. Talartiden får inte överstiga en
minut.

Tolkning av debatterna i kammaren (artikel 158)

De debatter som hålls i kammaren simultantolkas till Europeiska unionens alla officiella språk.

Om en talare använder ett icke-officiellt språk kommer inlägget inte att tolkas och kommer inte att ingå i
det fullständiga förhandlingsreferatet från debatterna.

Talarna får i förväg lämna in den text som de kommer att utgå från när de talar i kammaren.

Antal tolkningsbås och ljudkanaler:

1  DE
Tyska

2  EN
Engelska

3  FR
Franska

4  IT
Italienska

5  NL
Nederländska

6  DA
Danska

7  EL
Grekiska

8  ES
Spanska

9  PT
Portugisiska

10  SU
Finska

11  SV
Svenska

12  CS
Tjeckiska

13  ET
Estniska

14  LV
Lettiska

15  LT
Litauiska

16  HU
Ungerska

17  MT
Maltesiska

18  PL
Polska

19  SK
Slovakiska

20  SL
Slovenska

21  BG
Bulgariska

22  RO
Rumänska

23  GA
Irländska

24  HR
Kroatiska

Talare

Ledamöterna står och talar från sina platser och riktar sig till talmannen eller vice talmannen.

Talarlista (artikel 162)

Talartiden fastställs för hela sammanträdesperioden och förs in på sammanträdesperiodens
föredragningslista. Talartiden fördelas till de olika politiska grupperna på grundval av deras storlek.

De politiska grupperna upprättar en egen talarlista över sina talare för samtliga debatter på
föredragningslistan utifrån den talartid som de har tilldelats. De ledamöter som vill tala under en debatt
måste informera sin grupp om detta. Grupperna uppger namnen på sina talare, i vilken ordning de
kommer att tala och den tid som tilldelats de olika talarna.

Organisering av debatterna i kammaren

A. Debatt om ett betänkande (ordinarie lagstiftningsförfarande, godkännandeförfarande,
samrådsförfarande och initiativbetänkanden1)

1. Föredragande
2. Eventuellt rådet2

3. Kommissionen3

1 För initiativbetänkanden som inte är föremål för kortfattade redogörelser.
2 När det gäller betänkanden om ämnen som faller inom behörighetsområdet för vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, ska den senare tala efter
föredraganden. Om vice ordföranden/den höga representanten är frånvarande, ska han eller hon besluta om han eller
hon ska ersättas av företrädaren för det innevarande rådsordförandeskapet eller av en ledamot av kommissionen.
3 Ibid.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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4. Eventuellt föredragande av yttrande
5. Talare på talarlistan
6. Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
7. Kommissionen1

8. Eventuellt rådet2

9. Föredragande

B. Särskilda debatter om betänkanden

a) Årsrapporter från andra institutioner (artikel 132)

1. Föredragande
2. Inbjuden institution
3. Eventuellt kommissionen
(4–9 se avsnitt A. ovan)

b) Kortfattade redogörelser

1. Föredragande
2. Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
3. Kommissionen

c) Hävande av immunitet (IMM)

d) Ändring av arbetsordningen (REG)

I allmänhet deltar varken rådet eller kommissionen i de två sistnämnda typerna av debatter. De
organiseras därför enligt följande:

1. Föredragande
2. Talare på talarlistan
3. Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
4. Föredragande

C. Andra förfaranden

a) Uttalande(n) av Europeiska rådet / rådet / vice ordföranden/den höga representanten / kommissionen
(artikel 123):

1. Berörd(a) institution(er)
2. Talare på talarlistan
3. Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
4. Berörd(a) institution(er)
5. Eventuellt en talaromgång i omvänd ordning

b) Muntliga frågor (artikel 128):

1. Frågeställaren / frågeställarna
2. Berörd(a) institution(er)
3. Talare på talarlistan
4. Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
5. Berörd(a) institution(er)

1 Ibid.
2 Ibid.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-132+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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c) Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
principer (artikel 135)

1. De ledamöter som lämnat in resolutionsförslag
2. Talare på talarlistan
3. Talare som yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye)
4. Kommissionen

D. Allmänna principer

1. Europeiska rådet, rådet, vice ordföranden/den höga representanten, kommissionen och de inbjudna
institutionerna uppmanas att hålla sig till den talartid de tilldelas i föredragningslistan.

2. Inga talare yttrar sig enligt ögonkontaktsförfarandet (catch-the-eye) och inga frågor ställs med stöd
av blått kort i debatter som enligt föredragningslistan utgörs av endast en talaromgång.

3. Ordningen i vilken frågeställarna (artikel 128) eller de ledamöter som lämnat in resolutionsförslag
(artikel 135) talar följer den kronologiska ordning i vilken frågorna eller resolutionsförslagen lagts
fram.

Den tid som talarna har till sitt förfogande fastställs vanligtvis enligt följande regler:

Föredraganden(a) 6 min (4
min + 2
min)

Rådgivande utskotts föredragande 1 min
Frågeställare:
– för ett utskott
– för en politisk grupp

5 min
2 min

Talare som yttrar sig enligt
ögonkontaktsförfarandet (catch-the-
eye).

1 min

Röstförklaring
– för en politisk grupp
– för egen räkning

artikel 183
2 min
1 min

Förslag som rör förfaranden artikel 185 1 min
Ordningsfråga artikel 186 1 min
Personligt uttalande artikel 164 3 min

4.4 UPPTRÄDANDE I KAMMAREN

Enligt artikel 11 ska ledamöternas uppträdande präglas av ömsesidig respekt baserad på de värderingar
och principer som fastställs i Europeiska unionens grundläggande rättsakter, och ledamöterna ska slå
vakt om parlamentets värdighet och uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete eller
ordningen i någon av parlamentets byggnader.

Ordningsregler

Enligt de bestämmelser som presidiet antagit är följande inte tillåtet i kammaren: banderoller, flygblad,
affischer, användning av mobiltelefon samt rökning.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-183+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-186+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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I bilaga XV i arbetsordningen fastslås följande:

1. Åtskillnad bör göras mellan å ena sidan synliga former av uppträdande som kan godtas under
förutsättning att uppträdandet inte är kränkande och/eller förolämpande, faller inom rimliga gränser
och inte skapar konflikt, och å andra sidan sådana som direkt stör någon form av parlamentarisk
verksamhet.

2. Ledamöterna hålls ansvariga om personer som de anställt eller vars tillträde till parlamentet de
medverkat till inte respekterar de ordningsregler som gäller för ledamöterna i parlamentets lokaler.

Den som inte respekterar dessa bestämmelser kan anses uppvisa ett störande beteende i enlighet med
artikel 165.

Kalla till ordningen (artikel 165)

Varje ledamot som stör sammanträdets korrekta genomförande eller vars uppförande är oförenligt med
de tillämpliga bestämmelserna i artikel 11 om ordningsregler kallas till ordningen av talmannen.

Om förseelsen upprepas kallar talmannen återigen ledamoten till ordningen och saken förs till
sammanträdesprotokollet.

Vid upprepat störande uppträdande eller om ytterligare förseelser begås kan talmannen förbjuda
ledamoten att ta till orda eller utvisa han eller hon från kammaren för återstoden av sammanträdet.

Om ett störande uppträdande hotar att förhindra överläggningarna får talmannen, för att återställa
ordningen, avbryta sammanträdet under en viss tid eller avsluta detsamma.

Påföljder (artikel 166)

Vid synnerligen grova fall av störande uppträdande eller försök att störa parlamentets överläggningar
fattar talmannen, efter att ha hört den berörda ledamoten, ett motiverat beslut om lämpliga påföljder.
Detta beslut meddelas till den berörda ledamoten samt ordförandena för de organ, utskott och
delegationer som ledamoten tillhör innan kammaren informeras om beslutet.

Påföljden kan bestå av en prickning, tillfällig indragning av dagtraktamentet, tillfällig avstängning från
deltagande i parlamentets verksamhet eller avstängning eller entledigande från ett eller flera av
ledamotens uppdrag inom parlamentet.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-15+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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5 – ANORDNANDE OCH GENOMFÖRANDE AV OMRÖSTNINGAR
Omröstningarna i kammaren hålls efter debatterna, vanligtvis mitt på dagen. Beslutsförhet föreligger om
en tredjedel av parlamentets ledamöter är närvarande i kammaren. Parlamentet röstar vanligtvis med
handuppräckning. Sammanträdesordföranden avgör i varje enskilt fall om en majoritet av ledamöterna är
för eller emot ett förslag. Vid oklart resultat begär sammanträdesordföranden att en ny omröstning ska
hållas med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.

Efter omröstningen får de ledamöter som så önskar göra ett inlägg där de avger en muntlig röstförklaring.

5.1 ÄNDRINGSFÖRSLAG

Ett ändringsförslag kan avse att ändra en del av en text (ett resolutionsförslag, ett förslag till
lagstiftningsresolution eller ett lagstiftningsförslag) och därmed att ta bort, lägga till eller ersätta ord eller
siffror i denna text. Ändringsförslag måste uppfylla vissa kriterier för att vara tillåtliga.

Endast det eller de ansvariga utskotten, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter får inge
ändringsförslag för behandling i kammaren.

Ändringsförslagen måste vara undertecknade av förslagsställarna och inges skriftligen till parlamentets
behöriga enhet. Parlamentets personal (enheten för ingivande av handlingar) ansvarar för att samordna
och hantera ändringsförslagen från det att de inges till dess att de tas upp till omröstning.

Se även ”Tidsfrister för ingivande av ändringsförslag” (avsnitt 2.4 Tidsfrister).

Tvåspaltiga ändringsförslag

Ändringsförslag som inges av ett ansvarigt utskott kontrolleras först av direktoratet för rättsakter
(juristlingvisterna) och offentliggörs sedan före omröstningen i kammaren och sprids via
Europaparlamentets webbplats för plenum.

Ändringsförslagen läggs fram i tvåspaltig form (med den föreslagna nya texten i högerspalten).

Kompromissändringsförslag (artiklarna 61.2, 173 och 174)

Termen ”kompromissändringsförslag” används i två olika sammanhang:

 när en kompromiss ska nås mellan kommissionen eller rådet och parlamentet, företrätt av det
ansvariga utskottet (artiklarna 61.2, 69 och 73),

 eller när en kompromiss ska nås mellan olika politiska grupper (artiklarna 173 och 174).

I det förstnämnda fallet behandlas kompromissändringsförslaget som ett vanligt ändringsförslag ingivet
för behandling i plenum.

I sistnämnda fall:

i) Om ett kompromissändringsförslag har lagts fram efter det att debatten avslutats avgör talmannen om
det är tillåtligt eller ej och fastställer om ändringsförslaget utgör en kompromiss.

Detta gör talmannen utifrån bland annat följande kriterier:

 Kompromissändringsförslag får inte avse sådana delar av texten till vilka inga ändringsförslag ingavs
innan tidsfristen för ändringsförslag löpte ut.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/home.html
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 Kompromissändringsförslag måste läggas fram av politiska grupper, ordförandena eller
föredragandena för de berörda utskotten eller författarna till andra ändringsförslag.

 Om det finns kompromissändringsförslag måste övriga ändringsförslag till samma del av texten dras
tillbaka.

ii) Endast talmannen kan föreslå att ett kompromissändringsförslag ska behandlas. Talmannen måste få
parlamentets godkännande genom att fråga om det finns några invändningar mot att ändringsförslaget
går till omröstning. Om någon invändning framförs beslutar kammaren med en majoritet av rösterna
huruvida kompromissändringsförslaget ska gå till omröstning eller inte.

Ingivande och framläggande av ändringsförslag (artikel 169)

Endast det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter (eller, för vissa förfaranden, en
tiondel av parlamentets ledamöter) får inge ändringsförslag för behandling i kammaren.

Ändringsförslagen ska inges skriftligen och vara undertecknade av förslagsställarna. Tidsfristen för
ingivande av ändringsförslag fastställs av talmannen.

Ett ändringsförslag kan under debatten läggas fram av förslagsställaren eller av varje annan ledamot som
förslagsställaren utsett till sin ersättare.

I regel får ett ändringsförslag inte gå till omröstning om det inte har tryckts och delats ut på EU:s alla
officiella språk. Parlamentet kan emellertid med en majoritet av de avgivna rösterna fatta beslut om
huruvida ett sådant ändringsförslag ska gå till omröstning eller inte, såvida inte minst 40 ledamöter eller,
om färre än 100 ledamöter är närvarande, minst en tiondel av de närvarande ledamöterna motsätter sig
detta.

Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum (artikel 175)

Om fler än 50 ändringsförslag och krav på särskild eller delad omröstning har ingetts till ett betänkande
för behandling i plenum får talmannen uppmana det ansvariga utskottet att hålla ett sammanträde för att
behandla dessa ändringsförslag eller krav. Endast ändringsförslag och krav på särskild eller delad
omröstning som då stöds av minst en tiondel av utskottets ledamöter ska tas upp till omröstning.

Omröstningsordning vid ändringsförslag (artikel 174)

Arbetsordningen fastställer i vilken ordning de ingivna ändringsförslagen ska tas upp till omröstning i
kammaren.

Med stöd från parlamentets behöriga enhet (enheten för ingivande av handlingar) upprättar talmannen en
omröstningslista för varje text som ska tas upp till omröstning enligt föredragningslistan.

Se även ”Omröstningar – andra behandlingen” (avsnitt 5.3 ”Omröstningar”)
Se även ”Omröstningar – tredje behandlingen” (avsnitt 5.3 ”Omröstningar”)

Om två eller flera ändringsförslag, som ömsesidigt utesluter varandra, har lagts fram till samma
textavsnitt, har det ändringsförslag som avviker mest från den ursprungliga texten företräde och är det
som först går till omröstning. Antas det ändringsförslaget anses de övriga ändringsförslagen ha
förkastats. Förkastas det förrättas omröstning om det ändringsförslag som står närmast på tur.

Råder det tvekan om den inbördes ordningen avgörs denna av talmannen, vid behov efter samråd med
föredraganden. Om samtliga ändringsförslag förkastas anses den ursprungliga texten antagen om inte
särskild omröstning begärts inom föreskriven tid. Talmannen får emellertid låta den ursprungliga texten
gå till omröstning först eller, före omröstningen om det ändringsförslag som avviker mest från den

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-169+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
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ursprungliga texten, låta ett ändringsförslag som avviker mindre från den ursprungliga texten gå till
omröstning först.

När ett ändringsförslag antagits anses övriga ändringsförslag som inte är förenliga med det antagna
ändringsförslaget och som avser samma textavsnitt ha bortfallit. Som regel utgår ändringsförslag som är
oförenliga med ett ändringsförslag som redan gått till omröstning.

Identiska ändringsförslag

Två eller flera identiska ändringsförslag ingivna av olika förslagsställare behandlas som ett enda
ändringsförslag i omröstningen.

Motiveringar till ändringsförslag

Ändringsförslag till lagstiftningstexter kan åtföljas av korta motiveringar. Syftet med dessa motiveringar är
endast att klargöra förslagsställarens avsikt. Förslagsställaren ansvarar själv för motiveringarna och de
tas inte upp till omröstning.

Motiveringar är inte tillåtna när ändringsförslagen rör texter som inte avser lagstiftning.

Muntliga ändringsförslag

I undantagsfall får muntliga ändringsförslag läggas fram i plenum innan den berörda texten går till
omröstning.

Eftersom arbetsordningen (artikel 169) föreskriver att ändringsförslag får tas upp till omröstning först efter
att de har tryckts och delats ut på samtliga officiella språk, såvida inte parlamentet beslutat annorlunda,
måste talmannen emellertid fråga parlamentet om huruvida ett muntligt ändringsförslag ska beaktas eller
ej. Om minst 40 ledamöter motsätter sig detta får det muntliga ändringsförslaget inte beaktas.

Förfarande i kammaren utan ändringsförslag (artikel 150)

Lagstiftningsförslag (första behandlingen) och resolutionsförslag som inte rör lagstiftning och som har
antagits av ett utskott med färre än en tiondel av rösterna emot, förs upp på parlamentets förslag till
föredragningslista för antagande utan ändringsförslag.

En punkt som tas upp utan ändringsförslag omfattas av en enda omröstning såvida inte politiska grupper
eller enskilda ledamöter som tillsammans utgör minst en tiondel av parlamentets ledamöter, innan det
slutliga förslaget till föredragningslista fastställts skriftligen begär tillstånd att inge ändringsförslag.
Talmannen ska i det fallet fastställa en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

Vid fastställandet av den slutliga föredragningslistan får talmanskonferensen föreslå att andra punkter tas
upp utan ändringsförslag. När parlamentet antar föredragningslistan får det inte godkänna något sådant
förslag om en politisk grupp eller minst 40 ledamöter skriftligen har motsatt sig detta minst en timme
innan sammanträdesperioden inleds.

Ändringsförslag – förenklat förfarande (artikel 50)

Efter en första diskussion om ett förslag till lagstiftningsakt får ordföranden för det ansvariga utskottet
föreslå att förslaget godkänns utan ändringsförslag. Såvida inte minst en tiondel av utskottets ledamöter
motsätter sig detta lägger utskottsordföranden fram ett betänkande för parlamentet om godkännande av
detta förslag.
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Ändringsförslag – tillåtlighet (artiklarna 22, 52, 61, 69, 170 och 174)

Tillåtlighetskriterierna fastställs i parlamentets arbetsordning. Allteftersom lagstiftningsförfarandet
fortskrider tillkommer ytterligare tillåtlighetskriterier vid andra behandlingen. Inga ändringsförslag är
tillåtliga vid tredje behandlingen.

När det gäller resolutionsförslag som inte avser lagstiftning (artikel 170.4) får en politisk grupp inge ett
alternativt resolutionsförslag till ett resolutionsförslag i ett utskottsbetänkande som inte avser lagstiftning. I
så fall får gruppen inte inge ändringsförslag till det ansvariga utskottets resolutionsförslag. Ett sådant
alternativt resolutionsförslag får inte vara längre än utskottets resolutionsförslag. Resolutionsförslaget
omfattas av en enda omröstning och utan ändringsförslag.

Föredraganden får inge ändringsförslag för att beakta ny information som inkommit efter det att texten
antogs av det ansvariga utskottet (artikel 52.2), och minst en tiondel av parlamentets ledamöter får inge
ändringsförslag för att ändra den text som antagits av det ansvariga utskottet (artikel 52.2).

Ett ändringsförslag som har förklarats otillåtligt går inte till omröstning.

Talmannen avgör om ett ändringsförslag är tillåtligt. Hans eller hennes beslut grundar sig inte endast på
bestämmelserna om otillåtlighet, utan också på de övriga bestämmelserna i arbetsordningen.
Talmannens beslut är slutgiltigt.

Ändringsförslag – tillbakadragande (artikel 169.5)

Om en förslagsställare drar tillbaka sitt ändringsförslag bortfaller detta, såvida det inte genast övertas av
en annan ledamot på samma villkor (för det eller de ansvariga utskotten, en politisk grupp eller minst 40
ledamöter).

Ändringsförslag – strykning

Ändringsförslag som avser att stryka ett textavsnitt går till omröstning före övriga ändringsförslag som
avser samma textavsnitt.

Om ett textavsnitt är föremål för ett ändringsförslag som avser att stryka detta avsnitt, är begäranden om
särskild omröstning om det avsnittet inte tillåtliga och alla begäranden om omröstning med namnupprop
måste avse ändringsförslaget om strykning och inte den ursprungliga texten.

Gemensam omröstning om ändringsförslag (artiklarna 173 och 174)

Omröstningar om betänkanden förrättas på grundval av en rekommendation från det ansvariga utskottet.
Om utskottet har kommit överens om ett antal ändringsförslag till den text som betänkandet avser tas
dessa ändringsförslag upp till gemensam omröstning, som förrättas först i prioritetsordning.

Om en politisk grupp eller minst 40 ledamöter har begärt en särskild omröstning eller om andra
ändringsförslag har ingivits till samma textavsnitt går dessa ändringsförslag till särskild omröstning.

Talmannen kan låta andra ändringsförslag gå till gemensam omröstning om de kompletterar varandra. I
så fall tillämpar talmannen det förfarande som beskrivs ovan. Författarna till ändringsförslag som
kompletterar varandra har rätt att föreslå en gemensam omröstning.

Efter det att ett visst ändringsförslag har antagits eller förkastats, kan talmannen besluta att flera andra
ändringsförslag med liknande innehåll eller liknande syften ska gå till gemensam omröstning.
Dessförinnan kan talmannen inhämta parlamentets godkännande. De ifrågavarande ändringsförslagen
får avse olika delar av den ursprungliga texten.
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5.2 FÖRRÄTTANDE AV OMRÖSTNINGAR

Ansvarig enhet

Enheten för ingivande av handlingar ansvarar för att ta emot de texter som ska tas upp till omröstning i
parlamentet och för att kontrollera att de överensstämmer med bestämmelserna och är tillåtliga.
Invändningar vidarebefordras till parlamentets talman. Talmannens beslut är slutgiltigt.

Enheten för ingivande av handlingar utarbetar briefings för talmannen och offentliggör tidsplaneringar för
omröstningarna och omröstningslistor för anordnandet och förrättandet av omröstningarna på
Europaparlamentets webbplats för plenum. Före omröstningen underrättar den ansvariga tjänstemannen
sammanträdesordföranden om problem i fråga om förfarandet och/eller framläggandet som kan uppstå
under omröstningen.

Omröstningsordningen för punkterna på föredragningslistan

Texterna går till omröstning i den ordning som de tas upp i den tidsplan som offentliggörs på
Europaparlamentets webbplats för plenum.

Omröstningslistor

En omröstningslista upprättas för varje text som tas upp till omröstning.

En preliminär lista offentliggörs av enheten för ingivande av handlingar på Europaparlamentets webbplats
för plenum efter det att ändringsförslagen har inkommit. Listan visar den ordning i vilken
ändringsförslagen kommer att gå till omröstning och eventuella ändringsförslag som har bortfallit. När
tidsfristen för begäranden om omröstning med namnupprop, särskild omröstning och delad omröstning
har löpt ut offentliggörs en slutlig version av omröstningslistan, inklusive uppgifter om dessa begäranden,
på Europaparlamentets webbplats för plenum.

Inlägg under omröstningen (artiklarna 150 och 171.5)

Ledamöterna kan inte få ordet under parlamentets omröstning. Under omröstningen får endast talmannen
och föredraganden göra inlägg.

När ett ärende avgörs utan debatt får föredraganden eller ordföranden i ansvarigt utskott omedelbart före
omröstningen göra ett kort uttalande på högst två minuter.

Övriga ledamöter kan emellertid få yttra sig för att påpeka översättningsproblem. En omröstning får
avbrytas endast om det har uppstått ett missförstånd rörande ämnet för omröstningen.

En ledamot får inte ges ordet för att motivera de ändringsförslag som behandlas eller för att på nytt starta
en debatt om sakfrågan.

Invändningar beträffande omröstningar (artikel 184)

Talmannen kan på eget initiativ eller på begäran av kammaren kontrollera resultatet av en omröstning
med handuppräckning med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.

Resultatet av omröstningen visas först enbart på talmannens skärm. Resultatet av omröstningen blir
giltigt när det tillkännages av talmannen. Talmannens beslut är slutgiltigt.
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Elektronisk omröstning (artikel 181)

Elektroniska omröstningar genomförs med hjälp av de blå personliga elektroniska korten.

En ledamot kan rösta med sitt kort från vilken plats som helst i kammaren.

Röstkortet förs in i terminalens öppning så att den sida av kortet där ledamotens namn är angivet är vänd
mot ledamoten. Displayen tänds då automatiskt.

Om kortet sätts in fel börjar lampan blinka gult och en rörlig bild syns på displayen.

Om kortet sätts in korrekt anges följande på displayen:

– Röstkortets nummer
– Ledamotens namn
– Dagens datum

När talmannen låter ett förslag gå till omröstning ska ledamöterna visa hur de vill rösta genom att trycka
på motsvarande knapp på terminalen. Motsvarande lampa tänds då på terminalen:

– Vänster knapp FÖR GRÖN lampa
– Mellanknapp NEDLAGD RÖST VIT lampa
– Höger knapp EMOT RÖD lampa

Vid sluten omröstning lyser lampan enbart blått, vilket anger att ledamoten har deltagit i omröstningen.

Displayen visar information om omröstningen i form av piktogram:

– Föremålet för
omröstningen.
– Avlagd röst: för (+), emot (-) eller nedlagd röst (0) vid öppen omröstning,

X vid sluten omröstning
– Typ av omröstning: normal, med namnupprop eller sluten
– Skede i
omröstningen:

inledd, avslutad

Fram till dess att talmannen förklarar omröstningen avslutad kan ledamöterna ändra sina avgivna röster
genom att trycka på en annan knapp.

Talmannen gör en bedömning av de uppgifter som visas genom det elektroniska systemet, konstaterar
resultatet av omröstningen och tillkännager det.

Efter talmannens tillkännagivande visas resultatet av omröstningen på terminalernas display och på en av
de stora skärmarna i kammaren.

Under debatterna och vid tidpunkter då ingen omröstning pågår visas följande information på
bildskärmen:

– Ämne för debatten
– Talare
– Nästa talare
– Nästa punkt på föredragningslistan
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Omröstning med namnupprop (artikel 180)

Omröstningen förrättas med namnupprop om detta skriftligen begärs av en politisk grupp eller minst 40
ledamöter före den tidsfrist som anges i den tidsplan för omröstningen som anges på
Europaparlamentets webbplats för plenum. Omröstning med namnupprop genomförs vanligtvis med hjälp
av det elektroniska systemet. Resultatet av omröstningen registreras med namn och offentliggörs som en
bilaga till sammanträdesprotokollet.

När ett betänkande tas upp till omröstning genom antingen en enda omröstning och/eller en
slutomröstning röstar parlamentet genom omröstning med namnupprop (artikel 179). Detta gäller inte
betänkanden som avser immunitetsförfaranden (artikel 11).

Rättelser till avgivna röster

En begäran om rättelse till en röst som en ledamot framför muntligen under ett sammanträde eller
skriftligen eller elektroniskt får enbart avse en röst som har avlagts vid en omröstning med
namnupprop.

Varje begäran om rättelse till en röst som en ledamot framför registreras i listan ”resultat av omröstning
med namnupprop”, som trycks och finns tillgänglig i elektronisk form på Europaparlamentets webbplats
för plenum, men resultatet av omröstningen ändras inte.

En ledamot som vill göra en rättelse till en röst som avgivits vid en omröstning med namnupprop kan göra
det genom att använda det särskilda elektroniska formulär för detta ändamål som finns på sidan “Bara för
ledamöter” på Europaparlamentets webbplats för plenum.

Rättelser som inkommit före kl. 18.30 samma dag som omröstningen förrättades offentliggörs på
Europaparlamentets webbplats för plenum samma dag och i det aktuella sammanträdesprotokollet, efter
omröstningsresultatet.

Rättelser till röster kan lämnas in fram till kl. 12.00 på fredagen i den andra veckan efter
sammanträdesperioden.

Röstförklaringar (artikel 183)

Röstförklaringar kan lämnas muntligen eller skriftligen, för egen del eller för en politisk grupp.

Begäranden om att få avge muntliga röstförklaringar måste lämnas till enheten för organisering och
uppföljning av plenarsammanträden innan omröstningarna har avslutats, antingen genom att använda det
elektroniska formuläret för röstförklaringar på sidan ”Bara för ledamöter” på Europaparlamentets
webbplats för plenum eller genom att kontakta personalen från enheten för organisering och uppföljning
av plenarsammanträden i kammaren. När den första röstförklaringen har påbörjats för det aktuella
sammanträdet beviljas ingen ytterligare begäran om att få avge röstförklaringar.

Talartiden för muntliga röstförklaringar är en minut om ledamoten uttalar sig personligen och två minuter
om ledamoten uttalar sig för en politisk grupp.

Skriftliga röstförklaringar kan inges via det elektroniska formuläret för röstförklaringar på sidan ”Bara för
ledamöter” på Europaparlamentets webbplats för plenum, med e-post eller till personalen i kammaren. De
kan inges fram till kl. 12.00 på fredagen i den andra veckan efter den aktuella sammanträdesperioden.

Inga röstförklaringar får avges om

 procedurfrågor
 resolutioner som lagts fram i samband med debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna

samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135).
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När det gäller betänkanden som tas upp till omröstning utan debatt är endast skriftliga röstförklaringar tillåtna
(artikel 150).

Beslutsförhet (artikel 168)

Beslutsförhet föreligger om en tredjedel av parlamentets ledamöter är närvarande i kammaren.

Såvida inte talmannen – till följd av en begäran gjord av minst 40 ledamöter innan omröstningen inletts –
förklarar att beslutsförhet inte föreligger är omröstningen giltig oavsett antalet deltagare.

En begäran om fastställande av huruvida beslutsförhet föreligger får framställas av minst 40 ledamöter.
Om antalet närvarande ledamöter inte uppgår till det antal som krävs för beslutsförhet tillkännager
talmannen inte omröstningsresultatet, utan förklarar att beslutsförhet inte föreligger. I detta fall förs
omröstningen upp på föredragningslistan för nästa sammanträde.

Majoritet

Såvida inte annat föreskrivs i fördragen och/eller arbetsordningen antas beslut med en majoritet av de
avgivna rösterna (för och emot). Detta kallas ofta för ”enkel” majoritet.

Vissa beslut, till exempel i fråga om ändringsförslag till budgeten, omröstningar vid andra behandlingen i
lagstiftningsförfaranden och ändringsförslag till arbetsordningen, kan bara antas med stöd av en majoritet
av parlamentets alla ledamöter.  Detta kallas ofta för en ”kvalificerad” majoritet.

Vissa beslut om användningen av medel från mekanismen för flexibilitet eller från fonden för justering för
globaliseringseffekter, kan bara antas med stöd av en majoritet av parlamentets ledamöter samt tre
femtedelar av de avgivna rösterna.

Omröstningsresultat

Omröstningsresultaten offentliggörs som en bilaga till sammanträdesprotokollet. De finns också
tillgängliga på Europaparlamentets webbplats för plenum samma dag som respektive omröstning
förrättas. Där offentliggörs också rättelser till avgivna röster.

5.3 OMRÖSTNINGSFÖRFARANDET

Omröstningar om betänkanden ska förrättas i följande ordning:

a) Omröstning om eventuella ändringsförslag till det förslag som behandlas i det ansvariga utskottets
betänkande.

b) Omröstning om hela förslaget – ändrat eller inte.
c) Omröstning om ändringsförslag till resolutionsförslaget eller till förslaget till lagstiftningsresolution.
d) Omröstning om hela resolutionsförslaget eller förslaget till lagstiftningsresolution (slutomröstning).

Omröstningsförfarande – andra behandlingen (artiklarna 68, 69 och 76)

Om inget förslag om att avvisa eller ändra rådets gemensamma ståndpunkt har lagts fram, ska den
gemensamma ståndpunkten anses godkänd.

Omröstning om avvisning av den gemensamma ståndpunkten förrättas före omröstningen om eventuella
ändringsförslag. Om flera ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten har lagts fram, ska
omröstningen om dessa förrättas i den ordning som fastställs i artikel 174.
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Om parlamentet har röstat om förslag till ändring av rådets gemensamma ståndpunkt, kan ytterligare en
omröstning om hela förslaget endast förrättas i enlighet med artikel 68.2.

Omröstningsförfarande – tredje behandlingen (artikel 72)

Det gemensamma utkastet i sin helhet är föremål för en enda omröstning. Det gemensamma utkastet
godkänns om det får en majoritet av de avgivna rösterna (enkel majoritet).

Inga ändringsförslag får läggas fram till det gemensamma utkastet.

Förfarande i kammaren utan ändringsförslag (artikel 150)

Betänkanden som går till omröstning utan ändringsförslag i enlighet med artikel 150 ska vara föremål för
enda omröstning. Därför får inga begäranden om särskild eller delad omröstning göras. När ett
betänkande går till omröstning genom antingen en enda omröstning och/eller en slutomröstning (utom i
fråga om immunitetsbetänkanden) röstar parlamentet genom omröstning med namnupprop (artikel 179).

Förfarande utan ändringsförslag och debatt

Punkter som tas upp på sammanträdets föredragningslista är föremål för debatt, utom de punkter som
antas i enlighet med det förenklade förfarandet eller förfarandet utan debatt och ändringsförslag
(artiklarna 50 och 150).

Förslag om förkastande av kommissionsförslag vid första behandlingen (artikel 60)

Ett förslag om att förkasta ett kommissionsförslag helt och hållet tas upp till omröstning innan eventuella
ändringsförslag går till omröstning. Förslaget får endast läggas fram av det eller de ansvariga utskotten
eller minst 40 ledamöter.

Alternativa förslag till resolution (artikel 170.4)

En politisk grupp får inge ett alternativt förslag till resolution som avser att ersätta ett resolutionsförslag i
ett utskottsbetänkande som inte avser lagstiftning. I så fall får gruppen inte inge ändringsförslag till det
ansvariga utskottets resolutionsförslag.

Återförvisning till utskott (artikel 188)

Förslag om återförvisning till utskott kan framföras i tre olika stadier i förfarandet:

– När parlamentet fastställer föredragningslistan vid sammanträdesperiodens öppnande.
– När debatten om den aktuella punkten inleds.
– Under omröstningen, när som helst före slutomröstningen.

En sådan begäran kan endast göras en gång vid var och en av dessa stadier i förfarandet.

När förslaget om återförvisning framförs i något av de två första av dessa tre stadier måste avsikten om
återförvisning anmälas minst 24 timmar i förväg till talmannen, som omgående måste informera
parlamentet.

Återförvisning till utskott innebär att debatten av punkten i fråga skjuts upp. Detta förfarande tillämpas inte
på debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga
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principer (artikel 135) eller på texter som härrör från andra institutioners uttalanden i enlighet med
artiklarna 123 och 128, om texten inte lagts fram av det ansvariga utskottet.

Uppskjutande av en omröstning (artikel 190)

En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan också, antingen före eller under en omröstning, begära att
en omröstning skjuts upp. En sådan begäran går omedelbart till omröstning.

5.4 TYPER AV OMRÖSTNINGAR

Delad omröstning (artikel 176)

Delad omröstning innebär att ett ändringsförslag, en artikel eller ett stycke i texten delas upp och
behandlas i två eller flera delar.

Delad omröstning kan begäras av politiska grupper eller minst 40 ledamöter. Tidsfristen för begäranden
om delad omröstning anges i föredragningslistan för sammanträdesperioden. Talmannen får avvisa varje
begäran som görs efter den tidsfristen.

Särskild omröstning (artikel 174)

Om det ansvariga utskottet har lagt fram en rad ändringsförslag som avser samma text som betänkandet,
låter talmannen dem gå till gemensam omröstning, såvida inte en särskild omröstning begärts eller såvida
inte andra ändringsförslag har ingivits (artikel 174.5).

Särskild omröstning kan också förrättas för ett textavsnitt i en resolution som ska gå till omröstning (artikel
171.1 d).

Särskild omröstning kan begäras av politiska grupper eller minst 40 ledamöter. Tidsfristen för en sådan
begäran anges i föredragningslistan för sammanträdesperioden. Talmannen får avvisa varje begäran
som görs efter den tidsfristen.

En enda omröstning (artikel 150)

Punkter som förts upp på föredragningslistan för att antas utan ändringsförslag är föremål för en enda
omröstning i kammaren.
För dessa är begäranden om delad och särskild omröstning inte tillåtliga.
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6 – HANDLINGAR SOM RÖR VERKSAMHETEN I KAMMAREN

Se också:
 Ändringsförslag (avsnitt 5.1)
 Omröstningslistor (avsnitt 5.2 ”Förrättande av omröstningar”)
 Talarlista (avsnitt 4.3 ”Inlägg i kammaren”)

Protokoll (artikel 192)

Protokollet från varje sammanträde, med uppgifter om parlamentets förfaranden och beslut och namnen
på talarna, delas ut minst en halvtimme före inledningen av det därpå följande sammanträdets
eftermiddagsblock.

Vid inledningen av varje sammanträdes eftermiddagsblock förelägger talmannen kammaren protokollet
från föregående sammanträde för justering. Om invändningar framförs mot protokollet avgör kammaren
huruvida de föreslagna ändringarna ska beaktas.

Protokollet måste offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Registrering av ledamöternas närvaro i kammaren (artikel 148)

Under varje sammanträde finns en närvarolista utanför kammaren.

Till protokollet bifogas en lista över alla ledamöter som varit närvarande och som har undertecknat
närvarolistan och en lista över de ledamöter som av talmannen var ”befriade från närvaro”.

Talmannen kan befria ledamöter från skyldigheten att närvara på grund av hälsoskäl, allvarliga
familjeskäl, tjänsteresa för parlamentets räkning eller havandeskaps- eller mammaledighet. Ledamöter
som önskar befrias från närvaro ska lämna in begäran antingen via vanlig post eller e-post till
kvestorernas sekretariat.

En ledamot kan meddela enheten för plenarprotokoll att han eller hon var närvarande trots att hans eller
hennes namn inte står med på närvarolistan. Detta anges i protokollet, men närvarolistorna ändras inte.

Antagna texter (artikel 193)

De texter som antagits i kammaren utgör Europaparlamentets handlingar. Det kan vara resolutioner,
lagstiftningsresolutioner, yttranden, förklaringar, beslut, rekommendationer etc.

Texter som parlamentet antagit ska offentliggöras omedelbart efter omröstningen. De ska föreläggas
kammaren tillsammans med det relevanta sammanträdesprotokollet och förvaras i parlamentets arkiv.

Texter som parlamentet antagit ska genomgå en juridisk och språklig slutgranskning under ansvar av
talmannen. När sådana texter antas efter en överenskommelse mellan parlamentet och rådet ska
slutgranskningen göras av de båda institutionerna, som ska verka i nära samarbete och gemensamt
samförstånd.

De ståndpunkter som parlamentet antagit enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska utformas som
konsoliderade texter. I fall där överenskommelser med rådet inte legat till grund för parlamentets
omröstning ska eventuella ändringar som antagits markeras i den konsoliderade texten.

Efter slutgranskningen ska de antagna texterna undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren
och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
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Fullständigt förhandlingsreferat (artikel 194)

I det fullständiga förhandlingsreferatet återges debatterna i kammaren i sin helhet i form av alla muntliga
inlägg på talarnas originalspråk. Dessa texter finns vanligtvis tillgängliga på sina originalspråk
(”regnbågsversion”) nästa dag. Det fullständiga förhandlingsreferatet innehåller också röstförklaringar och
skriftliga förklaringar.

Det fullständiga förhandlingsreferatet offentliggörs som bilaga till Europeiska unionens officiella tidning.

Audiovisuell upptagning av förhandlingar (artikel 195)

Parlamentet direktsänder sina debatter på sin webbplats på de språk som de förs på, tillsammans med
de flerspråkiga ljudspåren från alla aktiva tolkningsbås.

Omedelbart efter varje sammanträde offentliggör parlamentet på sin webbplats en indexerad audiovisuell
upptagning av debatterna i kammaren som länkas till det flerspråkiga fullständiga förhandlingsreferatet.
Upptagningen är tillgänglig för streaming, nedladdning och uppladdning på sociala medier.

Utdelning av handlingar (artiklarna 156 och 160)

Handlingar som utgör underlag för parlamentets debatter och beslut trycks och delas ut till ledamöterna.
De finns också tillgängliga på Europaparlamentets webbplats för plenum. En förteckning över dessa
handlingar offentliggörs i protokollen från parlamentets sammanträden.

Utom i de brådskande fall som anges i arbetsordningen kan en debatt och omröstning om en text i
kammaren endast inledas om ifrågavarande text har delats ut minst 24 timmar tidigare.

Betänkanden som avser lagstiftning (artikel 49)

Termen ”betänkande som avser lagstiftning” avser texter som parlamentet behandlar inom ramen för de
olika lagstiftningsförfarandena (såsom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, godkännandeförfarandet och
samrådsförfarandet).

Betänkanden som inte avser lagstiftning (artikel 51)

Termen ”betänkande som inte avser lagstiftning” avser betänkanden som parlamentet antar på eget
initiativ.

Texter rörande uttalanden från andra institutioner och frågor för muntlig besvarande med debatt
(artiklarna 123 och 128)

När ett uttalande med debatt eller en fråga för muntligt besvarande tas upp på föredragningslistan
beslutar parlamentet huruvida debatten ska avslutas med en resolution eller inte. Om parlamentet
beslutar att avsluta med en resolution kan ett utskott, en politisk grupp eller minst 40 ledamöter lägga
fram ett resolutionsförslag i enlighet med artikel 123 respektive 128.

Varje resolutionsförslag får ett dokumentnummer. Ett gemensamt förslag till resolution som ersätter en
rad resolutionsförslag (om samma ämne) får dels ett dokumentnummer som avser det gemensamma
förslaget till resolution, dels det dokumentnummer som tilldelades det först framlagda resolutionsförslaget
av dem som ska ersättas.
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Referenser och akronymer för plenarhandlingarna

I plenarhandlingarna används ofta följande referenser och akronymer för de olika typerna av förfaranden
och dokument:

A: betänkanden, rekommendationer samt andrabehandlingsrekommendationer
B: resolutionsförslag och andra plenarhandlingar
O: frågor för muntligt besvarande
E: frågor för skriftligt besvarande
C: handlingar från andra institutioner
T: antagna texter
RC: gemensamt förslag till resolution
COD eller *** det ordinarie lagstiftningsförfarandet (I: första behandlingen; II: andra behandlingen;

III: tredje behandlingen)
CNS eller * samrådsförfarandet
AVC eller *** godkännandeförfarandet
NLE: betänkande som inte avser lagstiftning
REG: betänkande om ett ändringsförslag till arbetsordningen
INI: initiativbetänkande
IMM: betänkande om en begäran om fastställelse eller upphävande av immunitet
BUD: budgetdokument
ACI: interinstitutionellt avtal
OJ: föredragningslista

Den siffra som eventuellt står efter den bokstav som anger dokumenttypen anger parlamentets valperiod:
t.ex. A7 = ett betänkande som antogs under den sjunde valperioden, A8 = ett betänkande som antogs
under den åttonde valperioden osv.

Direktoratet för plenarsammanträden

Sekretariatet för direktoratet för plenarsammanträden kan kontaktas via e-post på adressen
sessions@europarl.europa.eu eller via kontaktformuläret på Europaparlamentets webbplats för plenum.

I kamrarna i Bryssel och Strasbourg har de tjänstemän som bistår talmannen ansvar för följande
uppgifter:

 protokollet
 det fullständiga förhandlingsreferatet
 talarlistan
 begäranden om ordet och begäranden om ändringar av talartid
 röstförklaringar
 assistans till talmannen och vice talmannen under sammanträdet.
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