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KORTFATTAD MOTIVERING

Som rådgivande utskotts föredragande samtycker jag i stort sett till det ansvariga utskottets 
föredragandes synsätt. En av Europaparlamentets främsta uppgifter är att förbättra sitt
arbetssätt och sin interna lagstiftningsteknik i syfte att påskynda behandlingen av 
förenklingsärendena.

Dessa ansträngningar får dock inte leda till att de metoder som slås fast i primärrätten
åsidosätts, inte minst medbeslutandeförfarandet, där Europaparlamentets roll är av största 
betydelse på grund av dess demokratiska bidrag till beslutsprocessen i EU. Kort sagt betyder 
detta att alla ändringar av Europaparlamentets arbetsordning måste stå i överensstämmelse
med relevanta fördragsbestämmelser.

I egenskap av föredragande föreslår jag därför vissa ändringar till arbetsordningen som bör 
övervägas för att förenklingsmålen skall bli tillräckligt trovärdiga och lätta att uppnå. 

En översyn av artikel 80 verkar nödvändig för att systemet för antagande av kodifieringar 
skall anpassas efter de åtaganden som alla berörda intressenter gjort när det gäller 
förenklingsprocessen. En ändrad artikel 80 kommer att göra det möjligt för utskottet för 
rättsliga frågor att behandla ett kodifieringsförslag och hänvisa det direkt till kammaren om 
det inte inbegriper några väsentliga ändringar. Om det innehåller sådana ändringar skall 
rättsutskottet föreslå att kommissionens förslag förkastas.

En ny artikel 80a bör införas för att det skall finnas en särskild procedur för omarbetning av 
lagstiftningstexter. Omarbetning är tillsammans med kodifiering ett av de främsta medlen för 
att förenkla gemenskapens regelverk och det bör användas så ofta som möjligt, vilket redan 
konstaterats i Europaparlamentets resolution om en strategi för förenkling av lagstiftningen.

En ny artikel 80a kommer alltså att ge utskottet för rättsliga frågor möjlighet att granska alla
omarbetningsförslag. Varje förslag kommer sedan att hänvisas till ansvarigt utskott för 
behandling, och det utskottet kommer att ha särskilda ändringsbefogenheter beroende på vad 
utskottet för rättsliga frågor kommit fram till vid sin genomgång.

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 80, punkt 1

1. När ett kommissionsförslag om officiell 
kodifiering av gemenskapslagstiftning 

1. När ett kommissionsförslag om officiell 
kodifiering av gemenskapslagstiftning 
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föreläggs parlamentet, skall det hänvisas till 
utskottet med behörighet i rättsliga frågor. 
Förutsatt att det konstateras att förslaget 
inte medför någon ändring av gällande 
gemenskapslagstiftning, skall förfarandet i 
artikel 43 tillämpas.

föreläggs parlamentet, skall det hänvisas till 
utskottet med behörighet i rättsliga frågor. 
Utskottet skall granska förslaget för att 
kontrollera att det endast är en kodifiering 
som inte inbegriper några väsentliga 
ändringar.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förenkla behandlingen av kodifieringsförslag i utskottet 
med behörighet i rättsliga frågor, genom tydligare ordalydelse och striktare förfarande. 
Genom att ta bort hänvisningen till artikel 43 undviker man nämligen onödiga komplikationer 
på utskottsnivå samtidigt som man låter kammarens nuvarande befogenheter finnas kvar 
oförändrade. Resultatet blir att den första fasen av förfarandet, det vill säga den som äger 
rum inom utskottet för rättsliga frågor, blir enklare och mer effektiv.

Ändringsförslag 2
Artikel 80, punkt 2

2. Ansvarigt utskotts ordförande eller den 
föredragande som detta utskott har utsett 
har rätt att delta i behandlingen och 
utarbetandet av kodifieringsförslaget. 
Ansvarigt utskott kan eventuellt yttra sig i 
förväg.

2. Utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor får be det ansvariga utskottet att 
yttra sig.

Motivering

Den föreslagna ändringen gäller rättsutskottets möjlighet att be det ansvariga utskottet om ett 
yttrande som kan ingå i bedömningen då kodifieringsförslaget behandlas. Ändringsförslaget 
speglar nuvarande praxis och innebär under alla omständigheter att det ansvariga utskottet 
får yttra sig, om så önskas. Resultatet blir att den första fasen av förfarandet, det vill säga den
som äger rum inom utskottet för rättsliga frågor, blir enklare och striktare.

Ändringsförslag 3
Artikel 80, punkt 3

3. Trots vad som sägs i artikel 43.3 får 
förenklat förfarande inte tillämpas vid ett 
kodifieringsförslag, om en majoritet av 
ledamöterna i utskottet med behörighet i 
rättsliga frågor eller ansvarigt utskott 
motsätter sig detta.

3. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor kommer fram till att förslaget inte 
innehåller några väsentliga ändringar av 
gemenskapslagstiftning, skall utskottet
hänvisa förslaget till kammaren för 
godkännande vid en enda omröstning; 
ändringsförslag till förslaget skall vara 
otillåtliga.
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Motivering

Artiklarna 43 och 131, som handlar om ”förenklat förfarande” respektive ”förfarande i 
kammaren utan ändringsförslag och debatt”, innehåller bestämmelser som gör det möjligt att 
lägga fram ändringsförslag till förslaget. Varje sådan möjlighet står emellertid i strid med 
hela idén om kodifiering och är oförenlig med det befintliga interinstitutionella avtalet i 
ärendet, särskilt punkt 6 i detta avtal, av vilken man kan dra slutsatsen att parlamentets och 
rådets avsikt är att åta sig att inte göra några väsentliga ändringar i kodifieringsförslagen.

Ändringsförslag 4
Artikel 80, punkt 3a (ny)

3a. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor kommer fram till att förslaget 
innehåller väsentliga ändringar av 
gemenskapslagstiftning, skall utskottet
föreslå att förslaget förkastas.

Motivering

Att förkasta förslaget verkar vara en förnuftigare lösning än att återvända till det normala 
förfarandet. Om kommissionens förslag inte uppfyller kodifieringsbestämmelserna är det med 
säkerhet mer logiskt att i förenklingssammanhanget sända tillbaka förslaget till kommissionen 
och uppmana den att ”tänka över” sitt förslag (exempelvis genom att ersätta det med ett 
förslag till omarbetning), i stället för att påbörda parlamentet ytterligare arbete.

Ändringsförslag 5
Artikel 80a (ny)

Artikel 80a
Omarbetning

1. När ett kommissionsförslag om officiell 
omarbetning av gemenskapslagstiftning 
föreläggs parlamentet, skall det hänvisas 
till utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor för behandling. Med ett förslag om 
officiell omarbetning av 
gemenskapslagstiftning skall avses ett 
förslag om antagande av en rättsakt där en 
och samma text innehåller väsentliga 
ändringar av befintliga rättsakter och 
samtidigt innebär kodifiering av de 
bestämmelser i dessa rättsakter som skall 
förbli oförändrade. Den nya rättsakten 
skall ersätta och upphäva de tidigare 
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rättsakterna.
2. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor kommer fram till att förslaget inte 
innehåller några andra väsentliga 
ändringar av gemenskapslagstiftning än 
dem som klart anges som sådana i 
förslaget, skall utskottet informera 
talmannen som i enlighet med artikel 40 
skall hänvisa förslaget till det ansvariga 
utskottet för behandling enligt det normala 
förfarandet för lagstiftningsförslag. I detta 
fall, och i enlighet med villkoren i 
artiklarna 150 och 151, skall
ändringsförslag till förslaget vara tillåtliga 
endast om de gäller de delar av förslaget 
som innehåller väsentliga ändringar. 
Ändringsförslag till bestämmelser som är 
avsedda att förbli oförändrade skall alltså 
inte vara tillåtliga.
3. Det ansvariga utskottets ordförande kan 
ändå tillåta sådana ändringsförslag,
ingivna av enskilda ledamöter, om objektiv
hänsyn till textens överensstämmelse med 
gjorda väsentliga ändringar så kräver. 
Denna regel skall även gälla vid 
plenarsammanträden.
4. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor kommer fram till att förslaget 
innehåller andra väsentliga ändringar av 
gemenskapslagstiftning än dem som klart 
anges som sådana i själva förslaget, skall 
utskottet föreslå att förslaget förkastas.

Motivering

Att förkasta förslaget verkar vara en förnuftigare lösning än att återvända till det normala 
förfarandet. Om kommissionens förslag inte uppfyller kodifieringsbestämmelserna är det med 
säkerhet mer logiskt att i förenklingssammanhanget sända tillbaka förslaget till kommissionen 
och uppmana den att ”tänka över” sitt förslag (exempelvis genom att ersätta det med ett 
förslag till omarbetning i egentlig mening), i stället för att påbörda parlamentet ytterligare 
arbete.
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