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Richard Corbett
Ändring av artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning, Genomförandebestämmelser
(2006/2211(REG)

Europaparlamentets arbetsordning

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Alexander Radwan

Ändringsförslag 2
Artikel 81, punkt 2

2. På förslag av det ansvariga utskottet kan 
parlamentet, senast en månad - eller tre 
månader för åtgärder som rör 
finanstjänster - efter mottagandet av 
förslaget till genomförandeåtgärd, anta en 
resolution med invändningar mot förslaget 
till åtgärden, särskilt om den överskrider 
befogenheterna enligt den grundläggande 
rättsakten. Om det inte hålls någon 
sammanträdesperiod före tidsfristens 
utgång, eller när det är nödvändigt att 
handla snabbt, skall rätten att svara anses 
ha delegerats till ansvarigt utskott. Svaret 
skall vara i form av en skrivelse från 
utskottets ordförande till ansvarig 
kommissionsledamot. Samtliga ledamöter 
skall informeras om detta. Om parlamentet 

2. Ordföranden för det ansvariga utskottet 
skall fastställa en tidsfrist inom vilken 
ledamöterna kan föreslå att utskottet 
motsätter sig förslaget till åtgärder. 
Utskottet kan besluta att utse en 
föredragande bland sina ledamöter eller 
ständiga suppleanter. Om utskottet 
motsätter sig förslaget till åtgärder, skall 
föredraganden eller ordföranden, på 
utskottets vägnar, lägga fram ett 
resolutionsförslag med invändningar mot 
antagandet av förslaget till åtgärder.
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motsätter sig åtgärden, skall talmannen 
begära att kommissionen drar tillbaka eller 
ändrar åtgärden, eller lägger fram ett förslag 
enligt lämpligt lagstiftningsförfarande.

Om parlamentet inom den tillämpliga 
tidsfristen från mottagandet av förslaget till 
åtgärder antar en sådan resolution skall 
talmannen begära att kommissionen drar 
tillbaka eller ändrar förslaget till åtgärder, 
eller lägger fram ett förslag enligt lämpligt 
lagstiftningsförfarande.

Or. en

Motivering

Ett dylikt utskottsbetänkande bör i regel läggas fram av en föredragande. Det räcker inte 
bara med att ordföranden av vägande skäl kan bestämma om framläggande av ett betänkande 
om nivå 2-åtgärder.

Ändringsförslag från Pervenche Berès

Ändringsförslag 3
Artikel 81, punkt 2

2. På förslag av det ansvariga utskottet kan 
parlamentet, senast en månad - eller tre 
månader för åtgärder som rör 
finanstjänster - efter mottagandet av 
förslaget till genomförandeåtgärd, anta en 
resolution med invändningar mot förslaget 
till åtgärden, särskilt om den överskrider 
befogenheterna enligt den grundläggande 
rättsakten. Om det inte hålls någon 
sammanträdesperiod före tidsfristens 
utgång, eller när det är nödvändigt att 
handla snabbt, skall rätten att svara anses 
ha delegerats till ansvarigt utskott. Svaret 
skall vara i form av en skrivelse från 
utskottets ordförande till ansvarig 
kommissionsledamot. Samtliga ledamöter 
skall informeras om detta. Om parlamentet 
motsätter sig åtgärden, skall talmannen 
begära att kommissionen drar tillbaka eller 
ändrar åtgärden, eller lägger fram ett förslag 

2. Ordföranden för det ansvariga utskottet 
skall fastställa en tidsfrist inom vilken 
ledamöterna kan föreslå att utskottet 
motsätter sig förslaget till åtgärder. 
Utskottet skall utse en föredragande bland 
sina ledamöter eller ständiga suppleanter. 
Om utskottet motsätter sig förslaget till 
åtgärder, skall ordföranden eller 
föredraganden, på utskottets vägnar, lägga 
fram ett resolutionsförslag med 
invändningar mot antagandet av förslaget 
till åtgärder.
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enligt lämpligt lagstiftningsförfarande.
Om parlamentet inom den tillämpliga 
tidsfristen från mottagandet av förslaget till 
åtgärder antar en sådan resolution skall 
talmannen begära att kommissionen drar 
tillbaka eller ändrar förslaget till åtgärder, 
eller lägger fram ett förslag enligt lämpligt 
lagstiftningsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag från Pervenche Berès

Ändringsförslag 4
Artikel 81, punkt 3 (ny)

3. Om det inte hålls någon 
sammanträdesperiod före tidsfristens 
utgång skall rätten att svara anses ha 
delegerats till ansvarigt utskott. Det 
ansvariga utskottet skall utarbeta en 
skrivelse som skall undertecknas av 
parlamentets talman och sändas till 
kommissionens ordförande. Samtliga 
ledamöter skall informeras om detta.

Or. en

Ändringsförslag från Pervenche Berès

Ändringsförslag 5
Artikel 81, punkt 4 (ny)

4. Om genomförandeåtgärderna i 
kommissionens förslag omfattas av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
skall punkt 3 inte tillämpas och 
punkterna 1 och 2 kompletteras med 
följande:
a) Kontrolltiden börjar löpa när förslaget 
till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk; 
kontrolltiden skall inte löpa under 
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parlamentets valkretsveckor eller under 
sommaruppehållet.
b) Parlamentet kan motsätta sig att ett 
förslag till åtgärder antas, samtidigt som 
det motiverar sina invändningar genom att 
ange att förslaget överskrider de 
genomförandebefogenheter som fastställs i 
den grundläggande rättsakten eller att 
förslaget inte är förenligt med syftet med 
eller innehållet i den grundläggande 
rättsakten eller att det inte respekterar 
subsidiaritets- eller 
proportionalitetsprincipen.
c) Parlamentet kan med en majoritet av 
sina ledamöter motsätta sig att ett förslag 
till åtgärder antas. Det kan ange de
ändringar som bör göras till förslaget till 
åtgärder i en bilaga till resolutionen.

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Radwan

Ändringsförslag 6
Artikel 81, punkt 4, led c (nytt)

c) Parlamentet kan med en majoritet av 
sina ledamöter motsätta sig att ett förslag 
till åtgärder antas. Det kan ange de 
ändringar som bör göras till förslaget till 
åtgärder i resolutionen.

Or. en

Motivering

Det är inte nödvändigt att samla ändringsförslagen i en bilaga. De bör vara en del av 
resolutionen.
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Ändringsförslag från Johannes Voggenhuber

Ändringsförslag 7
Artikel 81, punkt 4, led d (nytt)

d) Om förslaget till åtgärder baserar sig på 
punkt 5 eller 6 i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG, i vilket det föreskrivs 
förkortade tidsfrister inom vilka 
parlamentet kan motsätta sig ett förslag till 
åtgärder, skall ett resolutionsförslag med 
invändningar mot antagandet av förslaget 
till åtgärder, framlagt av det ansvariga 
utskottet, en politisk grupp eller minst 37 
ledamöter, tas upp på dagordningen och 
läggas fram för omröstning, utan hinder av 
bestämmelserna i artiklarna 130 och 132.

Or. en

Motivering

Tidsfristerna inom vilka parlamentet kan reagera på förslag till genomförandeåtgärder enligt 
det nya föreskrivande förfarandet med kontroll kan i vissa fall förkortas med upp till en 
månad. I arbetsordningen bör därför införas en bestämmelse som tillåter att parlamentet 
reagerar inom sådana korta tidsfrister, då de föreslagna åtgärderna inte kan behandlas av 
det ansvariga utskottet.
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