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Ändring av artikel 90 i Europaparlamentets arbetsordning om 

internationella avtal   

Europaparlamentets beslut av den 16 april 2014 om ändring av artikel 90 i 

Europaparlamentets arbetsordning avseende internationella avtal (2013/2259(REG)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av skrivelserna från ordföranden för utskottet för utrikesfrågor av den 

29 januari 2013 och från ordföranden för utskottet för internationell handel av den 

13 februari 2013, till ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor, 

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0253/2014). 

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen. 

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen i nästa 

sammanträdesperiod. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till 

rådet och kommissionen. 

 

Ändring  1 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 90 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

4. Parlamentet har rätt att när som helst 

under förhandlingarna, på grundval av ett 

betänkande från det ansvariga utskottet och 

efter att ha prövat eventuella förslag som 

lagts fram i enlighet med artikel 121, anta 

rekommendationer och begära att dessa 

beaktas innan det internationella avtalet i 

fråga ingås. 

4. Parlamentet har rätt att när som helst 

under förhandlingarna och från det att 

förhandlingarna slutförts till det att det 

internationella avtalet ingås, på grundval 

av ett betänkande från det ansvariga 

utskottet och efter att ha prövat eventuella 

förslag som lagts fram i enlighet med 

artikel 121, anta rekommendationer och 

begära att dessa beaktas innan avtalet 

i fråga ingås. 

 



 

 

Ändring  2 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 90 – punkt 5 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

5. När förhandlingarna slutförts, men 

innan något avtal undertecknas, ska 

förslaget till avtal föreläggas parlamentet 

för yttrande eller godkännande. När det 

gäller godkännandeförfarandet ska 

artikel 81 tillämpas. 

5. Begäranden från rådet om 

parlamentets godkännande eller yttrande 

ska av talmannen hänvisas till ansvarigt 

utskott för behandling i enlighet med 

artikel 81 eller artikel 43.1. 

 

Ändring  3 

Europaparlamentets arbetsordning 

Artikel 90 – punkt 6 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

6. Före omröstningen om godkännande får 

ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 

minst en tiondel av ledamöterna föreslå att 

parlamentet ska inhämta yttrande från 

domstolen över huruvida ett internationellt 

avtal är förenligt med fördragen. Om 

parlamentet godkänner ett sådant förslag 

ska omröstningen om godkännande 

skjutas upp till dess att domstolen har 

avgett sitt yttrande15. 

6. Före omröstningen får ansvarigt utskott, 

en politisk grupp eller minst en tiondel av 

ledamöterna föreslå att parlamentet ska 

inhämta yttrande från domstolen över 

huruvida ett internationellt avtal är 

förenligt med fördragen. Om parlamentet 

godkänner ett sådant förslag ska 

omröstningen skjutas upp till dess att 

domstolen har avgett sitt yttrande15. 

__________________ __________________ 

15 Se även tolkningen av artikel 128. 15 Se även tolkningen av artikel 128. 

 

 

 

 

 


