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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden delar i princip den ståndpunkt som har intagits av det ansvariga utskottets 
föredragande. Föredraganden anser att Europaparlamentets rätt att pröva ledamöternas 
mandat, i enlighet med artikel 12 i akten av den 20 september 1976 (och senare ändringar), på 
ett lämpligt sätt bör återspeglas i Europaparlamentets arbetsordning, i syfte att garantera att 
parlamentet alltid arbetar i sin lagliga sammansättning.

Föredraganden ställer sig positiv till de mekanismer som det ansvariga utskottets 
föredragande har lagt fram för att tackla de praktiska svårigheterna (särskilt i förbindelserna 
med de nationella myndigheterna) som har kännetecknat den ikraftvarande ordningen.

Det föreslås även några ändringar till artikel 3 i arbetsordningen, vilka bör beaktas för att man 
skall kunna säkra en tillräckligt flexibel och uttömmande ny ordning för prövning av 
mandaten.

Ändringsförslag 1 syftar till att dra medlemsstaternas myndigheters uppmärksamhet till att 
namnen på de valda ledamöterna bör meddelas utan dröjsmål medan ändringsförslag 2 rör 
innehållet i och följderna av den förklaring som för närvarande krävs enligt artikel 3.2.2.

Med den andra ändringen klargörs för det första att oförenlighet föreligger endast i de fall som 
föreskrivs i artikel 7.1 och 7.2 i akten från 1976 och inte också i de fall som föreskrivs i den 
nationella lagstiftningen (se artikel 7.3).

För det andra föreskrivs det att en ledamot inte kan utöva sitt mandat förrän ledamoten har 
undertecknat den ovannämnda förklaringen, samtidigt som en sista tidsfrist införs inom vilken 
ledamoten kan tillåta sig denna betänketid och som sammanfaller med det första ordinarie 
sammanträdet efter meddelande om att ledamoten i fråga har valts. Detta syftar till att inom en 
bestämd tid garantera lagligheten hos Europaparlamentets sammansättning.

För det tredje föreslås att man tillämpar ett förfarande för att å ämbetets vägnar fastställa att 
platsen är vakant i de fall då förklaringen inte har undertecknats inom den bestämda 
tidsfristen eller, mer allmänt, om uppenbar oförenlighet föreligger.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Nuvarande lydelse Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 3, punkt -1 (ny)
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-1. Efter ett val till Europaparlamentet skall 
talmannen uppmana de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna att utan 
dröjsmål meddela parlamentet namnen på 
de valda ledamöterna, så att 
Europaparlamentets sammansättning blir 
fullständig från och med öppnandet av det
första sammanträdet efter valet.
Samtidigt skall talmannen göra dessa 
myndigheter uppmärksamma på de 
relevanta bestämmelserna i akten av den 
20 september 1976 och uppmana dem att 
vidta nödvändiga åtgärder för att undvika 
oförenlighet med uppdraget som ledamot 
av Europaparlamentet.

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i den nuvarande artikeln 3.6, som 
kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt -1a (ny)

-1a. Varje vald ledamot vars namn 
meddelats parlamentet skall, innan han 
tillträder sitt uppdrag som ledamot, avge en 
skriftlig förklaring om att han inte innehar 
något uppdrag som är oförenligt med 
uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, enligt vad som avses i
artikel 7.1 och 7.2 i akten av den 
20 september 1976. Varje ledamot vars 
mandat inte har prövats eller för vilken det 
inte har fattats beslut i en tvist får, förutsatt 
att han undertecknat en sådan skriftlig 
förklaring, delta i parlamentets och dess 
organs sammanträden med oinskränkta 
rättigheter. Om denna förklaring inte har 
undertecknats senast vid det första 
ordinarie sammanträdet efter meddelande 
om att ledamoten i fråga har valts skall
andra stycket i denna punkt tillämpas.
Om uppenbar oförenlighet föreligger, 
enligt vad som avses i artikel 7.1. och 7.2 i
akten av den 20 september 1976, skall 
talmannen underrätta parlamentet, som 
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fastställer att platsen är vakant.

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i den nuvarande artikeln 3.5, som 
kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 3
Artikel 11, tolkning

Tas frågor som rör granskning av bevis upp 
under ålderspresidentens ledning av 
sammanträdet, skall dessa frågor hänvisas 
till utskottet med behörighet i frågor som rör 
valprövning.

Ålderspresidenten skall utöva de av 
talmannens befogenheter som avses i 
artikel 3.-1a andra stycket. Övriga frågor 
som rör granskning av bevis och som tas 
upp under ålderspresidentens ledning av 
sammanträdet skall hänvisas till utskottet 
med behörighet i frågor som rör 
valprövning.
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