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7.12.2016 A8-0344/441 

Ändringsförslag  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 6 – Artikel 188 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. En politisk grupp eller minst 

40 ledamöter kan även begära 

återförvisning till utskott före eller under 

en omröstning. En sådan begäran ska 

omedelbart gå till omröstning. 

2. En politisk grupp eller minst 

25 ledamöter kan även begära 

återförvisning till utskott före eller under 

en omröstning. En sådan begäran ska 

omedelbart gå till omröstning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Ändringsförslag  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 6 – Artikel 189 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Kammaren kan på förslag av talmannen 

eller på begäran av en politisk grupp eller 

minst 40 ledamöter avsluta en debatt innan 

samtliga talare på talarlistan tilldelats 

ordet. Ett sådant förslag eller en sådan 

begäran ska omedelbart gå till omröstning. 

1. Kammaren kan på förslag av talmannen 

eller på begäran av en politisk grupp eller 

minst 25 ledamöter avsluta en debatt innan 

samtliga talare på talarlistan tilldelats 

ordet. Ett sådant förslag eller en sådan 

begäran ska omedelbart gå till omröstning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Ändringsförslag  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 6 – Artikel 190 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

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 ska omedelbart 

gå till omröstning. 

Vid inledandet av en debatt om en punkt på 

föredragningslistan kan en politisk grupp 

eller minst 25 ledamöter begära att 

debatten skjuts upp till en viss bestämd 

tidpunkt. En sådan begäran ska omedelbart 

gå till omröstning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Ändringsförslag  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 6 – Artikel 190 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

4. Före eller under en omröstning kan en 

politisk grupp eller minst 40 ledamöter 

begära att omröstningen ska skjutas upp. 

En sådan begäran ska omedelbart gå till 

omröstning. 

4. Före eller under en omröstning kan en 

politisk grupp eller minst 25 ledamöter 

begära att omröstningen ska skjutas upp. 

En sådan begäran ska omedelbart gå till 

omröstning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Ändringsförslag  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 6 – Artikel 191 – stycke 1 – inledningen 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Ett sammanträde kan avbrytas eller 

avslutas under en debatt eller omröstning, 

om parlamentet på förslag av talmannen 

eller på begäran av en politisk grupp eller 

minst 40 ledamöter så beslutar. Ett sådant 

förslag eller en sådan begäran ska 

omedelbart gå till omröstning. 

Ett sammanträde kan avbrytas eller 

avslutas under en debatt eller omröstning, 

om parlamentet på förslag av talmannen 

eller på begäran av en politisk grupp eller 

minst 25 ledamöter så beslutar. Ett sådant 

förslag eller en sådan begäran ska 

omedelbart gå till omröstning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Ändringsförslag  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – Artikel 199 – punkt 1a (ny) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. Utskottens sammansättning ska 

avspegla den politiska mångfalden i 

parlamentet på grundval av det 

förfarande som parlamentet beslutar om i 

början av valperioden. 

Storleksförhållandet vid fördelningen av 

utskottsplatser mellan de politiska 

grupperna och de grupplösa ledamöterna 

ska inte avvika från närmaste lämpliga 

heltal. 

 Om de politiska grupperna inte kommer 

överens om den proportionella 

fördelningen inom ett eller flera specifika 

utskott ska talmanskonferensen besluta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Ändringsförslag  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 1 – Artikel 199 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

2. Ändringsförslag till 

talmanskonferensens förslag är endast 

tillåtliga om de inges av minst 40 

ledamöter. Kammaren ska förrätta sluten 

omröstning om sådana förslag. 

2. Ändringsförslag till 

talmanskonferensens förslag är endast 

tillåtliga om de inges av minst 25 

ledamöter. Kammaren ska förrätta sluten 

omröstning om sådana förslag. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Ändringsförslag  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Kapitel 2 – Artikel 208 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

1. Alla ledamöter har rätt att inge 

ändringsförslag för behandling i utskott. 

1. Alla ledamöter, oberoende av vilket 

utskott de tillhör, kan lägga fram 

ändringsförslag för behandling i utskott. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Ändringsförslag  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 215 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Artikel 215 Artikel 215 

Rätt att inge framställningar Rätt att inge framställningar 

1. Alla medborgare i Europeiska 

unionen och alla fysiska och juridiska 

personer som är bosatta i eller har sin 

hemvist eller säte i en medlemsstat har rätt 

att ensamma eller tillsammans med andra 

medborgare eller personer göra en 

framställning till parlamentet i en fråga 

som hör till Europeiska unionens 

verksamhetsområde och som direkt berör 

framställaren. 

1. I enlighet med artikel 227 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt har alla medborgare i 

Europeiska unionen och alla fysiska och 

juridiska personer som är bosatta i eller har 

sin hemvist eller säte i en medlemsstat rätt 

att ensamma eller tillsammans med andra 

medborgare eller personer göra en 

framställning till parlamentet i en fråga 

som hör till Europeiska unionens 

verksamhetsområde och som direkt berör 

framställaren. 

2. Framställningar till parlamentet ska 

vara försedda med namn, nationalitet och 

hemvist för varje framställare. 

2. Framställningar till parlamentet ska 

vara försedda med namn och hemvist för 

varje framställare. 

  

3. Om en framställning undertecknats av 

flera fysiska eller juridiska personer ska 

undertecknarna utse en företrädare och 

ställföreträdande företrädare som ska 

betraktas som framställarna i enlighet med 

denna avdelning. 

3. Om en framställning undertecknats av 

flera fysiska eller juridiska personer ska 

undertecknarna utse en företrädare och 

ställföreträdande företrädare som ska 

betraktas som framställarna i enlighet med 

denna avdelning. 

Om ingen företrädare har utsetts ska den Om ingen företrädare har utsetts ska den 
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första undertecknaren, eller en annan 

lämplig person, betraktas som 

framställaren. 

första undertecknaren, eller en annan 

lämplig person, betraktas som 

framställaren. 

4.  Var och en av framställarna kan när 

som helst dra tillbaka sitt stöd för 

framställningen. 

4.  Var och en av framställarna kan när 

som helst dra tillbaka sin underskrift från 

framställningen. 

Om samtliga framställare dragit tillbaka 

sitt stöd ska framställningen förlora sin 

giltighet. 

Om samtliga framställare skulle dra 

tillbaka sina underskrifter ska 

framställningen förlora sin giltighet. 

5.  Framställningar ska vara avfattade 

på ett av Europeiska unionens officiella 

språk. 

5.  Framställningar ska vara avfattade 

på ett av Europeiska unionens officiella 

språk. 

Framställningar som är avfattade på ett 

annat språk ska endast behandlas om 

framställaren bifogar en översättning av 

innehållet på ett officiellt språk. 

Parlamentets korrespondens med 

framställaren ska ske på det officiella språk 

som översättningen avfattats på. 

Framställningar som är avfattade på ett 

annat språk ska endast behandlas om 

framställaren bifogar en översättning av 

innehållet på ett officiellt språk. 

Parlamentets korrespondens med 

framställaren ska ske på det officiella språk 

som översättningen avfattats på. 

Presidiet kan besluta att framställningar 

och korrespondens med framställare får 

avfattas på andra språk som används i en 

medlemsstat. 

Presidiet kan besluta att framställningar 

och korrespondens med framställare får 

avfattas på andra språk som i enlighet med 

de berörda medlemsstaternas 

konstitutionella ordning har officiell 

ställning i hela eller delar av deras 

territorium. 

 5a.  Framställningar kan lämnas in 

antingen per post eller genom den 

framställningsportal som ska finnas 

tillgänglig på parlamentets webbplats och 

vägleda framställaren så att denne 

formulerar framställningen på ett sätt 

som är förenligt med punkterna 1 och 2. 

 5b. Om ett antal framställningar om 

liknande ämnen mottas kan de komma att 

behandlas tillsammans. 

6.  Framställningar som uppfyller 

villkoren i punkt 2 ska tas upp i ett register 

i den ordning de tas emot. Om villkoren 

ovan inte uppfylls, ska framställningarna 

läggas till handlingarna och framställaren 

underrättas om skälen till detta. 

6.  Framställningar som uppfyller 

villkoren i punkt 2 ska tas upp i ett register 

i den ordning de tas emot. Om villkoren 

ovan inte uppfylls, ska framställningarna 

läggas till handlingarna och framställaren 

underrättas om skälen till detta. 

7.  Framställningar som upptagits i 

registret, ska av talmannen hänvisas till 

7.  Framställningar som upptagits i 

registret, ska av talmannen hänvisas till 
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ansvarigt utskott, som först ska fastställa 

huruvida framställningen är tillåtlig i 

enlighet med artikel 227 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt eller 

inte. 

ansvarigt utskott, som först ska fastställa 

huruvida framställningen är tillåtlig i 

enlighet med artikel 227 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

Om det ansvariga utskottet inte kan enas 

ska framställningen förklaras tillåtlig om 

minst en fjärdedel av utskottsledamöterna 

så begär. 

Om det ansvariga utskottet inte kan enas 

ska framställningen förklaras tillåtlig om 

minst en fjärdedel av utskottsledamöterna 

så begär. 

8.  Framställningar som ett utskott 

förklarar otillåtliga ska läggas till 

handlingarna. Framställaren ska 

underrättas om beslutet och skälen till 

detta. I den mån det är möjligt får 

alternativa möjligheter till att få saken 

prövad rekommenderas. 

8.  Framställningar som ett utskott 

förklarar otillåtliga ska läggas till 

handlingarna. Framställaren ska 

underrättas om beslutet och skälen till 

detta. I den mån det är möjligt får 

alternativa möjligheter till att få saken 

prövad rekommenderas. 

9. När framställningarna har 

registrerats ska de som en allmän regel bli 

offentliga handlingar, och framställarens 

namn och framställningens innehåll får 

offentliggöras av parlamentet för att 

säkerställa insyn. 

9. När framställningarna har 

registrerats ska de bli offentliga handlingar, 

och framställarens namn, namnen på de 

eventuella ytterligare personer som 

undertecknat framställningen eller gett 

den sitt stöd samt framställningens innehåll 

får offentliggöras av parlamentet för att 

säkerställa insyn. Framställaren och 

ytterligare personer som undertecknat 

framställningen eller gett den sitt stöd ska 

informeras vederbörligen. 

10.  Trots vad som sägs i punkt 9 får 

framställaren, för att skydda sin integritet, 

begära att hans eller hennes namn 

hemlighålls, och parlamentet ska i sådana 

fall respektera denna begäran. 

10.  Trots vad som sägs i punkt 9 får 

framställaren och varje ytterligare person 

som undertecknat framställningen eller 

gett den sitt stöd, för att skydda sin 

integritet, begära att hans, hennes eller dess 

namn hemlighålls, och parlamentet ska i 

sådana fall respektera denna begäran. 

Om framställarens klagomål inte kan 

undersökas på grund av anonymiteten ska 

framställaren höras angående vilka 

ytterligare åtgärder som ska vidtas. 

Om framställarens klagomål inte kan 

undersökas på grund av anonymiteten ska 

framställaren höras angående vilka 

ytterligare åtgärder som ska vidtas. 

 10a. För att skydda tredjeparters 

rättigheter får parlamentet, på eget 

initiativ eller på begäran av den berörda 

tredjeparten, anonymisera en 

framställning och/eller uppgifter i den om 

det anser detta vara lämpligt.  



 

AM\1112174SV.docx  PE596.594v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

11.  Framställaren får begära att 

framställningen beläggs med sekretess, 

och parlamentet ska i sådana fall vidta 

lämpliga åtgärder för att se till att 

innehållet inte offentliggörs. 

Framställaren ska underrättas om vilka 

exakta villkor som ska gälla för 

tillämpningen av denna bestämmelse. 

 

12.  Om utskottet anser det lämpligt 

kan det hänvisa ärendet till 

ombudsmannen. 

 

13.  Framställningar till parlamentet 

som ingetts av fysiska eller juridiska 

personer som varken är medborgare i 

Europeiska unionen, bosatta i en 

medlemsstat eller har sin hemvist eller säte 

i en medlemsstat, ska registreras och 

arkiveras separat. En gång i månaden ska 

talmannen översända en förteckning över 

de framställningar som mottagits under 

föregående månad, med angivande av 

vilket ämne de behandlar, till utskottet med 

ansvar för frågor som rör prövning av 

framställningar, vilket kan begära att få 

tillgång till framställningar som det önskar 

pröva. 

13.  Framställningar till parlamentet 

som ingetts av fysiska eller juridiska 

personer som varken är medborgare i 

Europeiska unionen, bosatta i en 

medlemsstat eller har sin hemvist eller säte 

i en medlemsstat, ska registreras och 

arkiveras separat. En gång i månaden ska 

talmannen översända en förteckning över 

de framställningar som mottagits under 

föregående månad, med angivande av 

vilket ämne de behandlar, till utskottet med 

ansvar för frågor som rör prövning av 

framställningar, vilket kan begära att få 

tillgång till framställningar som det önskar 

pröva. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Ändringsförslag  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Allmän översyn av parlamentets arbetsordning 

2016/2114(REG) 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 216 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

Artikel 216 Artikel 216 

Prövning av framställningar Prövning av framställningar 

1.  Tillåtliga framställningar ska 

behandlas av det ansvariga utskottet inom 

ramen för dess normala verksamhet, 

antingen genom diskussion vid ett 

ordinarie sammanträde eller genom ett 

skriftligt förfarande. Framställarna kan 

inbjudas att delta i utskottets 

sammanträden om deras framställning ska 

diskuteras och kan också begära att få 

närvara. Ordföranden ska avgöra om 

framställarna får ta till orda. 

1.  Tillåtliga framställningar ska 

behandlas av det ansvariga utskottet inom 

ramen för dess normala verksamhet, 

antingen genom diskussion vid ett 

ordinarie sammanträde eller genom ett 

skriftligt förfarande. Framställarna kan 

inbjudas att delta i utskottets 

sammanträden om deras framställning ska 

diskuteras och kan också begära att få 

närvara. Ordföranden ska avgöra om 

framställarna får ta till orda. 

2.  Utskottet kan besluta att utarbeta 

ett initiativbetänkande om en tillåtlig 

framställning, i enlighet med artikel 52.1, 

eller att lägga fram ett kortfattat 

resolutionsförslag för parlamentet, under 

förutsättning att talmanskonferensen inte 

har några invändningar. Sådana 

resolutionsförslag ska tas upp på 

föredragningslistan för en 

sammanträdesperiod som hålls senast åtta 

veckor efter det att de antagits av utskottet. 

De ska läggas fram för en enda omröstning 

utan debatt, såvida inte 
talmanskonferensen undantagsvis beslutar 

2. Utskottet kan besluta att med 

avseende på en tillåtlig framställning lägga 

fram ett kortfattat resolutionsförslag för 

parlamentet, under förutsättning att 

utskottsordförandekonferensen 

informeras och talmanskonferensen inte 

har några invändningar. Sådana 

resolutionsförslag ska tas upp på 

föredragningslistan för en 

sammanträdesperiod som hålls senast åtta 

veckor efter det att de antagits av utskottet. 

De ska läggas fram för en enda 

omröstning. Talmanskonferensen kan 

föreslå att artikel 151 tillämpas. De ska 
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att tillämpa artikel 151. annars antas utan debatt. 

Utskottet kan i enlighet med artikel 53 och 

bilaga VI begära yttranden från andra 

utskott med särskilt ansvar för den fråga 

som behandlas. 

 

3. När betänkandet särskilt rör 

tillämpningen eller tolkningen av 

unionslagstiftning, eller föreslagna 

ändringar till befintlig lagstiftning, ska 

utskottet med ansvar för ärendefrågan 

associeras i enlighet med artiklarna 53.1 

och 54 första  och andra strecksatsen. Det 

ansvariga utskottet ska utan omröstning 

godkänna förslag som gäller delar av 

resolutionsförslaget och som mottagits från 

utskottet med ansvar för ärendefrågan, 

avseende tillämpningen eller tolkningen av 

unionslagstiftning eller ändringar till 

befintlig lagstiftning. Om det ansvariga 

utskottet inte godkänner förslagen kan det 

associerade utskottet lägga fram dem direkt 

för plenum. 

3. Om utskottet avser att utarbeta ett 

initiativbetänkande enligt artikel 52.1 med 

avseende på en tillåtlig framställning och 
särskilt när frågan rör tillämpningen eller 

tolkningen av unionslagstiftning, eller 

föreslagna ändringar till befintlig 

lagstiftning, ska utskottet med ansvar för 

ärendefrågan associeras i enlighet med 

artiklarna 53 och 54. Det ansvariga 

utskottet ska utan omröstning godkänna 

förslag som gäller delar av 

resolutionsförslaget och som mottagits från 

utskottet med ansvar för ärendefrågan, 

avseende tillämpningen eller tolkningen av 

unionslagstiftning eller ändringar till 

befintlig lagstiftning. Om det ansvariga 

utskottet inte godkänner förslagen kan det 

associerade utskottet lägga fram dem direkt 

för plenum. 

4. Det ska inrättas ett elektroniskt 

register i vilket medborgarna kan ge eller 

dra tillbaka sitt stöd till framställaren 

genom att med sin egen elektroniska 

underskrift skriva på en framställning 

som har förklarats tillåtlig och som har 

upptagits i registret. 

4.  Undertecknarna kan ge eller dra 

tillbaka sitt stöd för en tillåtlig 

framställning på den framställningsportal 

som ska finnas tillgänglig på 

Europaparlamentets webbplats. 

5. I samband med behandlingen av 

framställningar eller för att utreda 

sakförhållanden eller finna lösningar kan 

utskottet anordna undersökningsresor till 

den medlemsstat eller region som 

framställningen gäller. 

 

Deltagarna ska upprätta en rapport om 

varje undersökningsresa. Rapporten ska 

vidarebefordras till talmannen sedan den 

godkänts av utskottet. 

 

Syftet med undersökningsresor och 

rapporter om sådana resor är enbart att 

förse utskottet med den information som 

är nödvändig för att det närmare ska 
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kunna behandla framställningen. 

Deltagarna i besöket är ensamma 

ansvariga för upprättandet av sådana 

rapporter, och de ska försöka nå 

enhällighet. I avsaknad av enhällighet, 

måste det framgå av rapporten på vilket 

sätt de faktiska omständigheterna har 

uppfattats olika och hur bedömningarna 

skiljer sig åt. Rapporten läggs fram för 

utskottet för godkännande genom en enda 

omröstning utan debatt om inte 

ordföranden förklarar, när så är lämpligt, 

att ändringsförslag får läggas fram till 

delar av rapporten. Artikel 56 är inte 

tillämplig på dessa rapporter, varken 

direkt eller i tillämpliga delar. Om 

utskottet inte godkänner rapporterna, ska 

de inte vidarebefordras till talmannen. 

6.  Utskottet kan uppmana 

kommissionen att bistå utskottet, särskilt 

med närmare uppgifter om tillämpningen 

av eller respekten för unionsrätten, liksom 

med upplysningar av alla slag och 

handlingar som rör frågan för 

framställningen. Kommissionens 

företrädare ska uppmanas att delta i 

utskottets sammanträden. 

6.  Utskottet kan uppmana 

kommissionen att bistå utskottet, särskilt 

med närmare uppgifter om tillämpningen 

av eller respekten för unionsrätten, liksom 

med upplysningar av alla slag och 

handlingar som rör frågan för 

framställningen. Kommissionens 

företrädare ska uppmanas att delta i 

utskottets sammanträden. 

7.  Utskottet kan uppmana talmannen 

att vidarebefordra utskottets yttrande eller 

rekommendation till kommissionen, rådet 

eller till den berörda myndigheten i 

medlemsstaten, med begäran om åtgärd 

eller svar. 

7.  Utskottet kan uppmana talmannen 

att vidarebefordra utskottets yttrande eller 

rekommendation till kommissionen, rådet 

eller till den berörda myndigheten i 

medlemsstaten, med begäran om åtgärd 

eller svar. 

8.  En gång varje halvår ska utskottet 

underrätta parlamentet om resultatet av 

sina överläggningar. 

8.  Utskottet ska årligen rapportera 

till parlamentet om resultatet av sina 

överläggningar och, i förekommande fall, 

om åtgärder som rådet eller 

kommissionen vidtagit beträffande 

framställningar som parlamentet 

vidarebefordrat till dem. 

Utskottet ska i synnerhet underrätta 

parlamentet om åtgärder som 

kommissionen eller rådet vidtagit 

beträffande framställningar som 

parlamentet vidarebefordrat till dem. 
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Framställaren ska underrättas om det 

beslut som utskottet fattat och skälen till 

detta beslut. 

 

När behandlingen av en tillåtlig 

framställning har slutförts ska ärendet 

betraktas som avslutat och framställaren 

underrättas. 

När behandlingen av en tillåtlig 

framställning har slutförts ska ärendet 

betraktas som avslutat genom beslut av 

utskottet. 

 9a. Framställaren ska underrättas om 

alla relevanta beslut som utskottet fattat 

och om skälen till dessa, inklusive när 

hans, hennes eller dess framställning har 

förts upp på B-förteckningen. 

 9b. En framställning kan öppnas på 

nytt genom beslut av utskottet, om det 

uppmärksammats på relevanta nya 

sakförhållanden i samband med 

framställningen och om framställaren så 

begär. 

 9c. Utskottet ska med en majoritet av 

sina ledamöter anta riktlinjer för 

behandlingen av framställningar i 

enlighet med denna arbetsordning. 

Or. en 

 

 

 


