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Förslag till beslut (2013/2031(REG)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Ändringsförslag  1 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 5 – punkt 1a (ny) 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. Parlamentarisk immunitet är inte en 

ledamots personliga privilegium, utan en 

garanti för hela parlamentets och dess 

ledamöters oberoende. 

 

Ändringsförslag  2 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6 – punkt 1 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina 
befogenheter i frågor som rör immunitet 
och privilegier i första hand försöka 
upprätthålla parlamentets integritet som en 
demokratisk lagstiftande församling och 
befästa ledamöternas oberoende när dessa 
fullgör sina åligganden. 

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina 
befogenheter i frågor som rör immunitet 
och privilegier verka för att upprätthålla 
parlamentets integritet som en demokratisk 
lagstiftande församling och befästa 
ledamöternas oberoende när dessa fullgör 
sina åligganden. Varje begäran om 

upphävande av immunitet ska bedömas i 
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enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i 

protokollet om Europeiska unionens 

immunitet och privilegier och med de 

principer som avses i denna artikel. 

 

Ändringsförslag  3 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6 – punkt 2 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Varje begäran ställd till talmannen från 

en i en medlemsstat behörig myndighet 

om upphävande av en ledamots immunitet 

ska tillkännages i kammaren och 

hänvisas till ansvarigt utskott. 

utgår 

Motivering 

Denna text bör hellre flyttas till artikel 7, som omfattar procedurfrågor. 

Ändringsförslag  4 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6 – punkt 3 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. Varje begäran om fastställelse av 

immunitet och privilegier som en ledamot 

eller före detta ledamot lämnar in till 

talmannen ska tillkännages i kammaren 

och hänvisas till ansvarigt utskott. 

utgår 

Motivering 

Denna text bör hellre flyttas till artikel 7, som omfattar procedurfrågor. 

Ändringsförslag  5 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6 – punkt 4 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

4. Om en ledamot grips eller får sin 

rörelsefrihet begränsad på ett sätt som 

förmodas kränka hans eller hennes 

utgår 
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immunitet och privilegier kan talmannen, 

i brådskande fall och efter samråd med 

det ansvariga utskottets ordförande och 

föredragande, själv ta initiativ till att 

bekräfta ledamotens immunitet och 

privilegier. Talmannen ska meddela 

utskottet detta och informera parlamentet. 

Motivering 

Denna text bör hellre flyttas till artikel 6b (ny), som omfattar brådskande situationer. 

Ändringsförslag  6 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6 – punkt 4a (ny) 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 4a. När en ledamot anmodas att vittna 

eller framträda som sakkunnig behöver 

ingen begäran om upphävande av 

immuniteten inges, under förutsättning 

att 

 – ledamoten inte tvingas vittna en dag 

eller vid ett tillfälle som hindrar hans eller 

hennes arbete som parlamentsledamot, 

eller som försvårar detta arbete, eller 

under förutsättning att vittnesmålet kan 

avges skriftligt eller på annat sätt som inte 

försvårar för ledamoten att utföra sitt 

arbete som parlamentsledamot, och under 

förutsättning att 

 – ledamoten inte är skyldig att avlägga 

vittnesmål som omfattar sådana 

sekretessbelagda uppgifter som erhållits 

under utövandet av ledamotsuppdraget 

och som ledamoten inte anser sig kunna 

röja. 

Motivering 

Denna text har flyttats från artikel 7, eftersom den tar upp frågan om huruvida en begäran om 
upphävande av immuniteten behövs även i fall där en ledamot kallas som vittne. 

Ändringsförslag  7 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6a (ny) 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 6a  

 Fastställelse av immunitet och privilegier 

 1. Om en ledamots eller en före detta 

ledamots immunitet och privilegier påstås 

ha kränkts av en medlemsstats 

myndigheter, får parlamentet i enlighet 

med artikel 7.-1 uppmanas att besluta om 

huruvida det verkligen har skett en 

kränkning av denna immunitet och dessa 

privilegier. 

 2. En sådan begäran om fastställelse av 

immunitet och privilegier får inlämnas i 

synnerhet om det anses att 

omständigheterna utgör en administrativ 

eller annan begränsning av ledamöternas 

rörelsefrihet under resan till eller från 

parlamentets mötesplats, eller av ett 

yttrande som gjorts eller en röst som 

avlagts under utövandet av 

ledamotsuppdraget, eller om dessa 

omständigheter omfattas av artikel 9 i 

protokollet om Europeiska unionens 

immunitet och privilegier. 

 3. En begäran om fastställelse av en 

ledamots immunitet och privilegier ska 

inte vara tillåtlig om en begäran om 

upphävande eller fastställelse av den 

ledamotens immunitet redan har 

mottagits avseende samma rättsliga 

förfarande, oavsett om ett beslut fattades 

vid den tidpunkten eller inte. 

 4. En begäran om fastställelse av en 

ledamots immunitet och privilegier ska 

inte längre behandlas om en begäran om 

upphävande av den ledamotens immunitet 

tas emot avseende samma rättsliga 

förfarande. 

 5. Om ett beslut har fattats om att inte 

fastställa en ledamots immunitet och 

privilegier, får ledamoten begära 

omprövning av beslutet om nya bevis kan 

läggas fram. Begäran om omprövning ska 

vara otillåtlig om talan väckts mot beslutet 

enligt artikel 263 i fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt, eller 

om talmannen anser att de nya bevis som 

har lagts fram inte är tillräckligt 

underbyggda för att motivera en 

omprövning. 

 

Ändringsförslag  8 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 6b (ny) 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 6b 

 Brådskande åtgärder av talmannen för att 

bekräfta immuniteten 

 1. Om en ledamot grips eller får sin 

rörelsefrihet begränsad på ett sätt som 

uppenbart kränker hans eller hennes 

immunitet och privilegier, får talmannen, 

i brådskande fall och efter samråd med 

det ansvariga utskottets ordförande och 

föredragande, själv ta initiativ till att 

bekräfta ledamotens immunitet och 

privilegier. Talmannen ska meddela 

utskottet detta och informera parlamentet. 

 2. När talmannen använder sig av de 

befogenheter som han eller hon tilldelas i 

punkt 1, ska utskottet ta upp talmannens 

initiativ till behandling vid påföljande 

utskottssammanträde. Om utskottet anser 

det nödvändigt får det utarbeta ett 

betänkande som läggs fram för 

parlamentet. 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag införs av tydlighetsskäl en ny artikel 6b som täcker 
nödsituationer. Ändringsförslaget innebär inte några väsentliga ändringar. 

Ändringsförslag  9 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt -1 (ny) 



 

 
 PE527.203/ 6 

 SV 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -1. Varje begäran ställd till talmannen 

från en i en medlemsstat behörig 

myndighet om upphävande av en 

ledamots immunitet, eller från en ledamot 

eller en före detta ledamot om fastställelse 

av immunitet och privilegier, ska 

tillkännages i kammaren och hänvisas till 

ansvarigt utskott. 

Motivering 

Detta är en ny punkt som förklarar det första steget i förfarandet och som ersätter artikel 6.2 
och 6.3 om förfarandena för upphävande respektive fastställelse utan att medföra några 
väsentliga ändringar. 

Ändringsförslag  10 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 1 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Ansvarigt utskott ska utan dröjsmål, och 
i den ordning de inkommit, pröva varje 
begäran om upphävande av immunitet och 
varje begäran om fastställelse av immunitet 
eller privilegier. 

1. Utskottet ska utan dröjsmål, men med 

hänsyn till hur komplicerade de olika 

ärendena är, pröva varje begäran om 
upphävande av immunitet och varje 
begäran om fastställelse av immunitet och 
privilegier. 

Motivering 

Med tanke på att den tekniska komplexiteten i immunitetsärendena varierar är det i praktiken 
inte alltid möjligt att pröva begärandena i strikt kronologisk ordning. Om denna regel tillämpas 
strikt kommer enkla ärenden att i onödan fördröjas av komplexa ärenden. Det ansvariga 
utskottet måste hantera ärendena så snabbt som möjligt men behöver ett visst mått av 
handlingsutrymme när det gäller ärendenas respektive tidsplaner. 

Ändringsförslag  11 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 3 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

3. Utskottet kan uppmana den berörda 
myndigheten att förse utskottet med alla 
upplysningar och preciseringar som det 

3. Utskottet kan uppmana den berörda 
myndigheten att förse utskottet med alla 
upplysningar och preciseringar som det 
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anser sig behöva för att kunna ta ställning 
till om immuniteten bör upphävas eller 
fastställas. De berörda ledamöterna ska 

ges möjlighet att höras och att lämna in 

allt skriftligt material som de anser 

relevant för utskottets ställningstagande. 

De har rätt att låta sig företrädas av en 

annan ledamot. 

anser sig behöva för att kunna ta ställning 
till om immuniteten bör upphävas eller 
fastställas. 

Motivering 

Bestämmelserna om att höra de berörda ledamöterna bör flyttas till en ny, mer detaljerad 
punkt. 

Ändringsförslag  12 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 3a (ny) 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a. Den berörda ledamoten ska ges 

möjlighet att höras och att lämna in allt 

skriftligt material som han eller hon anser 

relevant för utskottets ställningstagande, 

och har även rätt att låta sig företrädas av 

en annan ledamot.  

 Ledamoten ska inte vara närvarande då 

begäran om upphävande eller fastställelse 

av hans eller hennes immunitet 

diskuteras, förutom vid det möte då 

ledamoten hörs. 

 Utskottets ordförande ska inbjuda 

ledamoten att höras och ange datum och 

klockslag för ett sådant möte. Ledamoten 

får avsäga sig rätten att höras. 

 En ledamot som efter inbjudan inte 

infinner sig till mötet ska anses ha avsagt 

sig rätten att höras, såvida han eller hon 

inte meddelar förhinder att delta vid det 

datum och klockslag som föreslagits och 

anför skälen för detta. Utskottets 

ordförande ska besluta huruvida ett 

sådant meddelande om förhinder ska 

godtas med hänsyn till de anförda skälen, 

och ordförandens beslut i den frågan kan 

inte överklagas. 

 Om utskottets ordförande godkänner 
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meddelandet om förhinder ska han eller 

hon inbjuda ledamoten att höras vid ett 

nytt datum och klockslag. Om ledamoten 

inte heller hörsammar denna andra 

inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att 

ledamoten har hörts. Inga ytterligare 

meddelanden om förhinder eller 

begäranden om att få höras får därefter 

godtas. 

Motivering 

Detta ändringsförslag rör ledamöternas rätt att höras i immunitetsärenden. Skälet till 
förtydligandena är att enskilda ledamöter tidigare har missbrukat sin rätt att höras och använt 
den som ett verktyg för att förhala förhandlingarna och förhindra parlamentet att fatta ett 
beslut. Syftet med ändringsförslaget är att se till att ledamöterna kan höras, men att de inte 
upprepade gånger kan skjuta upp det relevanta mötet i syfte att blockera de rättsliga 
förfarandena mot dem. Ordföranden ges befogenhet att förhindra sådana omotiverade 
förseningar. 

Ändringsförslag  13 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 5 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

5. När en ledamot anmodas att vittna eller 

framträda som sakkunnig behöver ingen 

begäran om upphävande av immuniteten 

inges, under förutsättning att  

utgår 

ledamoten inte tvingas vittna en dag eller 

vid ett tillfälle som hindrar eller försvårar 

hans eller hennes arbete som 

parlamentsledamot, eller under 

förutsättning att vittnesmålet kan avges 

skriftligt eller på annat sätt som inte 

försvårar ledamotens utförande av sina 

åligganden som parlamentsledamot, 

 

ledamoten inte är skyldig att avlägga 

vittnesmål som omfattar sådana 

sekretessbelagda uppgifter som erhållits 

under utövandet av ledamotsuppdraget 

och som ledamoten inte anser sig kunna 

röja. 

 

Motivering 

Denna punkt bör flyttas till artikel 6, eftersom den rör frågan om huruvida en begäran om 
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upphävande av immunitet krävs i de fall där ledamöter ska vittna. 

Ändringsförslag  14 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 6 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

6. Vid ärenden som rör fastställelse av 

immunitet eller privilegier ska utskottet 

dels ange huruvida omständigheterna 

innefattar en administrativ eller annan 

begränsning av ledamöternas 

rörelsefrihet under resa till eller från 

parlamentets mötesplats, eller ett yttrande 

som gjorts eller en röst som avgetts under 

utövandet av ledamöternas uppdrag, eller 

om de kan jämföras med andra aspekter 

som omfattas av artikel 9 i protokollet om 

immunitet och privilegier och som inte 

omfattas av nationell lagstiftning, dels 

föreslå att den berörda myndigheten 

uppmanas att dra nödvändiga slutsatser. 

utgår 

Motivering 

Denna punkt bör flyttas till artikel 6a, eftersom den rör de grundläggande kriterierna för 
fastställelse av en ledamots immunitet. 

Ändringsförslag  15 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 10 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

10. När talmannen använder sig av de 

befogenheter som han eller hon tilldelas i 

artikel 6.4 ska det ansvariga utskottet ta 

upp talmannens initiativ till behandling 

vid det påföljande utskottssammanträdet. 

Om utskottet anser det nödvändigt kan det 

lägga fram ett betänkande till 

parlamentet.  

utgår 

Motivering 

Denna punkt bör flyttas till artikel 6b, eftersom den rör talmannens befogenheter i brådskande 
ärenden. 
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Ändringsförslag  16 

Europaparlamentets arbetsordning 
Artikel 7 – punkt 12a (ny) 
 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 12a. Utskottet ska fastställa principer för 

tillämpningen av denna artikel. 

Motivering 

Syftet med detta tillägg är inte att ge utskottet befogenhet att göra bedömningar av 
sakinnehållet, vilket ju i slutändan är förbehållet kammaren.  Syftet är att se till att utskottet för 
rättsliga frågor, när olika fall liknar varandra, föreslår likartade förhållningssätt, så att man 
skapar underlag för ett slags ”rättspraxis”. 


