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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående:Riktlinjer för hantering av begäranden från en grupp av medborgare (för 

kontroll av huruvida europeiska politiska partier eller stiftelser respekterar 
unionens grundläggande värden)

Artikel 235.3 i arbetsordningen

Utskottet för konstitutionella frågor har

– med beaktande av artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 10.3 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av 
europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser1,

– med beaktande av artikel 235.3 sjunde stycket i arbetsordningen,

den 19 februari 2020 fastställt och godkänt följande riktlinjer för hanteringen av motiverade 
begäranden från grupper av medborgare genom vilka parlamentet uppmanas att begära att 
myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser kontrollerar 
huruvida ett registrerat europeiskt politiskt parti eller en registrerad europeisk politisk stiftelse 
uppfyller de villkor som fastställs i artikel 3.1 c respektive 3.2 c i förordning (EU, Euratom) 
nr 1141/2014, närmare bestämt respekt för unionens grundläggande värden såsom de uttrycks 
i artikel 2 i EU-fördraget.

1 EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.
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Allmänna bestämmelser

Utskottet hanterar endast motiverade begäranden vars tillåtlighet har kontrollerats av 
talmannen i enlighet med artikel 235.3. Det beslutet om tillåtlighet omfattas av 
talmannens exklusiva befogenhet, och talmannen kontrollerar bland annat, för det första, 
huruvida minst 50 identifierbara fysiska personer som inte är nuvarande ledamöter av 
Europaparlamentet fysiskt har undertecknat begäran och, för det andra, huruvida begäran 
åtföljs av konkreta belägg. 

För att en motiverad begäran ska kunna hanteras på ett effektivt sätt uppmanar 
utskottets sekretariat de sökande att ange en kontaktperson från gruppen av medborgare.

Förfarande

 På sekretariatsnivå

Efter att ha mottagit en tillåtlig begäran från talmannen analyserar utskottets sekretariat den 
begäran och utarbetar en akt för samordnarna inom två veckor.

Den akten vidarebefordras även till alla utskottets ordinarie ledamöter och suppleanter. 

 På samordnarnivå

Samordnarna lägger fram en rekommendation till utskottet om huruvida förfarandet ska 
avslutas eller om begäran från gruppen av medborgare ska lämnas in till parlamentet. I detta 
sammanhang bör samordnarna framför allt bedöma huruvida de konkreta belägg som 
tillhandahållits av medborgarna i syfte att visa att det europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen i fråga inte uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 c och 3.2 c 
i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 motiverar att begäran lämnas in till myndigheten.

 På utskottsnivå

Samordnarnas rekommendation förs upp på utskottets dagordning i god tid före utgången av 
tidsfristen på fyra månader, i enlighet med artikel 235.3 tredje stycket i arbetsordningen.

Utskottet får hålla en debatt om begäran från gruppen av medborgare, med beaktande av 
samordnarnas rekommendation.

Utskottet fattar beslut med en majoritet av sina ledamöter, vilken ska företräda minst 
tre politiska grupper, om huruvida begäran från gruppen av medborgare ska översändas till 
talmannen för hänskjutning till parlamentet. Om en sådan majoritet inte uppnås anses 
förfarandet ha avslutats.

Kontaktpersonen för gruppen av medborgare underrättas skriftligen om utskottets beslut.

 Översändande till talmannen

Ordföranden underrättar talmannen genom en skrivelse om utskottets beslut.


