
AM\773817SV.doc PE421.322v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för konstitutionella frågor

2007/2124(REG)

12.3.2009

ÄNDRINGSFÖRSLAG
85 - 182

Förslag till betänkande
Richard Corbett
(PE405.935v03-00)

En allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning
(2007/2124(REG))



PE421.322v01-00 2/76 AM\773817SV.doc

SV

AM_Com_RulesReport



AM\773817SV.doc 3/76 PE421.322v01-00

SV

Ändringsförslag 85
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Övergripande ändringsförslag

Nuvarande text Ändringsförslag

Övergripande ändringsförslag om att inte 
inkludera bestämmelser med koppling till 
Lissabonfördraget innan 
ratificeringsprocessen har slutförts.

Or. en

Motivering

Sådana bestämmelser kan antas endast om och när ratificeringsprocessen i samband med 
Lissabonfördraget slutförts. Utan att det påverkar eventuella förberedelser och diskussioner 
på utskottsnivå kommer det att finnas tillräckligt med tid för det nya parlamentet att återuppta 
detta arbete efter det att ratificeringsprocessen slutförts och slutföra det före den dag då det 
nya fördraget eventuellt träder i kraft.

Ändringsförslag 86
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Parlamentet kan fastställa regler om 
öppenhet i fråga om ledamöternas 
ekonomiska intressen, vilka fogas som 
bilaga till arbetsordningen.

1. Parlamentet ska fastställa regler om 
öppenhet i fråga om ledamöternas 
ekonomiska intressen, vilka fogas som 
bilaga till arbetsordningen.

Or. en

Motivering

Bilagan föreligger redan, varför parlamentet kan visa sitt starka engagemang för öppenhet. I 
linje med detta engagemang bör det i bilagan nämnas att den information som ledamöterna 
muntligen lämnar om sina ekonomiska intressen protokollförs. Precis som när det gäller 
uttalanden under plenarsammanträdena behöver detta uttryckligen tas upp på utskottsnivå 
när en ledamot föreslås som föredragande.
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Ändringsförslag 87
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 10a – punkt 1 (ny)
Artikel 10a – punkt 2 (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 10a
Observatörer

1. Om ett fördrag om en stats anslutning 
till Europeiska unionen har 
undertecknats kan talmannen, efter att 
talmanskonferensen gett sitt samtycke, 
uppmana anslutningsstatens parlament 
att bland sina egna ledamöter utse 
observatörer som till antalet motsvarar 
den aktuella statens framtida platser 
i Europaparlamentet.
Dessa observatörer ska delta 
i parlamentets förhandlingar i väntan på 
anslutningsfördragets ikraftträdande och 
ha rätt att uttala sig i utskott och politiska 
grupper. De ska inte ha rösträtt och inte 
heller vara valbara för ämbeten inom 
parlamentet. Deras deltagande ska inte ha 
någon rättslig verkan på parlamentets 
förhandlingar.
Dessa observatörer ska vara jämställda 
parlamentsledamöterna vad avser 
användningen av parlamentets faciliteter 
och ersättningen för de kostnader som 
deras verksamhet som observatörer gett 
upphov till.
2. (*) Punkt 1 ska gälla i tillämpliga delar 
i väntan på avtalets ikraftträdande1, 
varefter ett antal ytterligare platser 
i parlamentet tilldelas vissa medlemsstater 
till och med parlamentets sjunde 
valperiod. De berörda medlemsstaterna 
ska uppmanas att till observatörer utse de 
kandidater som hade gällt som valda om 
de ytterligare platserna hade tilldelats 
redan vid tidpunkten för det föregående 
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valet till Europaparlamentet.
____________________________
1 I enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte 
den 11-12 december 2008.

Or. en

Ändringsförslag 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Parlamentets arbetsordning
Artikel 10a (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 10a (*)
I Europeiska rådets förklaring från 
december 2008 fastställs att de 
18 ytterligare ledamöter som är en följd av 
skillnaden mellan den sammansättning 
som beslutats för valet till 
Europaparlamentet 2009 och den som 
anges i de förklaringar som bifogats till 
slutakten från regeringskonferensen 2007 
ska delta i Europaparlamentets arbete 
som observatörer efter det att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft.
Dessa ledamöter av Europaparlamentet 
med observatörsstatus ska omfattas av 
alla de privilegier som tillkommer 
ledamöter av Europaparlamentet när 
EU:s primärrätt har ändrats 
i överensstämmelse med 
Europeiska rådets förklaring från 
december 2008.
Varje berörd medlemsstat ska ansvara för 
att utnämna ledamöter av 
Europaparlamentet med observatörsstatus 
i enlighet med dess vallagar och dessa 
utnämningar ska göras inom 
30 kalenderdagar efter det att 
Lissabonfördraget har offentliggjorts 
i Europeiska unionens officiella tidning.
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Or. es

Ändringsförslag 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Parlamentets arbetsordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

4a. Talmanskonferensen ska vara det 
organ som ansvarar för att hålla 
strukturerade samråd med det europeiska 
civila samhället om viktiga frågor på den 
europeiska politiska dagordningen. 
Presidiet ska utse en vice talman som ska 
ansvara för att genomföra detta samråd. 
Han eller hon ska regelbundet rapportera 
tillbaka till talmanskonferensen om sin 
verksamhet på detta område. 

Or. fr

Ändringsförslag 90
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 28 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Varje ledamot kan ställa frågor som rör 
presidiets, talmanskonferensens eller 
kvestorernas arbete. Sådana frågor ska 
inges skriftligen till talmannen och 
tillsammans med de avgivna svaren 
offentliggöras i parlamentets bulletin inom 
trettio dagar från det att de ingavs.

2. Varje ledamot kan ställa frågor som rör 
presidiets, talmanskonferensens eller 
kvestorernas arbete. Sådana frågor ska 
inges skriftligen till talmannen och 
tillsammans med de avgivna svaren 
meddelas ledamöterna och offentliggöras 
på parlamentets webbplats inom 
trettio dagar från det att de ingavs.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 1 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).
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Motivering

Genom detta ändringsförslag tar man hänsyn till det faktum att bulletinen inte längre 
existerar.

Ändringsförslag 91
Íñigo Méndez de Vigo

Parlamentets arbetsordning
Artikel 30a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 30a
Tvärpolitiska grupper

Enskilda ledamöter får bilda tvärpolitiska 
grupper, som kan spela en viktig informell 
roll när det gäller att främja utbyte av 
åsikter om särskilda frågor utöver 
gränserna mellan de olika politiska 
grupperna och som kan locka till sig 
ledamöter från parlamentets olika utskott 
och främja kontakten mellan ledamöterna 
och det civila samhället.
De tvärpolitiska grupperna får inte delta 
i verksamhet som skulle kunna leda till att 
förväxlingar sker med parlamentets eller 
dess organs officiella verksamhet. De 
politiska grupperna ska, under beaktande 
av villkoren i de bestämmelser om 
inrättande av tvärpolitiska grupper som 
antagits av presidiet, underlätta de 
tvärpolitiska gruppernas verksamhet 
genom att förse dem med logistiskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 92
Kathy Sinnott

Parlamentets arbetsordning
Artikel 30a (ny)
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Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 30a
Tvärpolitiska grupper

Enskilda ledamöter får bilda tvärpolitiska 
grupper, som kan spela en viktig informell 
roll när det gäller att främja utbyte av 
åsikter om särskilda frågor utöver 
gränserna mellan de olika politiska 
grupperna och som kan locka till sig 
ledamöter från parlamentets olika utskott 
och främja kontakten mellan ledamöterna 
och det civila samhället.
De tvärpolitiska grupperna får inte delta 
i verksamhet som skulle kunna leda till att 
förväxlingar sker med parlamentets eller 
dess organs officiella verksamhet. De 
politiska grupperna ska, under beaktande 
av villkoren i de bestämmelser om 
inrättande av tvärpolitiska grupper som 
antagits av presidiet, underlätta de 
tvärpolitiska gruppernas verksamhet 
genom att förse dem med logistiskt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 93
Richard Howitt

Parlamentets arbetsordning
Artikel 30a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 30
Tvärpolitiska grupper

Enskilda ledamöter får bilda tvärpolitiska 
grupper, som kan spela en viktig informell 
roll när det gäller att främja utbyte av 
åsikter om särskilda frågor utöver 
gränserna mellan de olika politiska 
grupperna och som kan locka till sig 
ledamöter från parlamentets olika utskott 
och främja kontakten mellan ledamöterna 
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och det civila samhället.
De tvärpolitiska grupperna får inte delta 
i verksamhet som skulle kunna leda till att
förväxlingar sker med parlamentets eller 
dess organs officiella verksamhet. De 
politiska grupperna ska, under beaktande 
av villkoren i de bestämmelser om 
inrättande av tvärpolitiska grupper som 
antagits av presidiet, underlätta de 
tvärpolitiska gruppernas verksamhet 
genom att förse dem med logistiskt stöd.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget visar på de tvärpolitiska gruppernas roll och betydelse när det gäller att 
främja samarbete över parti- och utskottsgränserna och samarbete med det civila samhället 
om särskilda frågor, och på hur de tvärpolitiska gruppernas arbete bör underlättas, under 
beaktande av de bestämmelser som antagits av presidiet.

Ändringsförslag 94
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 34 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Prövning av respekten för de 
grundläggande rättigheterna, 

subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och 

rättsstatsprincipen samt av de ekonomiska 
konsekvenserna

Respekt för Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna

Vid prövning av ett förslag till rättsakt ska
parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget respekterar de 
grundläggande rättigheterna och framför 
allt att rättsakten står i överensstämmelse 
med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt 
rättsstatsprincipen. Har ett förslag 
ekonomiska konsekvenser ska 

1. Parlamentet ska i all sin verksamhet till 
fullo respektera de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.
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parlamentet fastställa huruvida 
tillräckliga finansiella medel har 
föreslagits.

Parlamentet ska även till fullo respektera 
rättigheterna och principerna i artikel 2 
och artikel 6.2 och 6.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.
2. Anser det ansvariga utskottet, en 
politisk grupp eller minst 40 ledamöter att 
ett förslag till rättsakt eller delar av det 
strider mot rättigheterna 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna ska ärendet 
på deras begäran hänvisas till utskottet 
med behörighet i frågor som rör 
tolkningen av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Yttrandet från detta utskott 
ska som bilaga bifogas det ansvariga 
utskottets betänkande.
Om det ansvariga utskottet beslutar att 
rättigheter som ingår i stadgan inte har 
respekterats i tillräckligt hög grad ska 
förslaget till rättsakt återförvisas till 
initiativtagaren.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 2 i förslaget till 
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Den sista meningen har införts för att framhålla betydelsen av utskottets yttrande.

Ändringsförslag 95
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 36a (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 36a (*)
Respekten för subsidiaritets- och 
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proportionalitetsprinciperna
1. Vid prövning av ett förslag till rättsakt 
ska parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget till rättsakt står 
i överensstämmelse med subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna. Utom 
i de brådskande fall som anges i artikel 4 
i protokollet om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen 
får parlamentet inte avsluta sin första 
behandling före utgången av den frist på 
åtta veckor som fastställs i artikel 6 
i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.
2. Utskottet med behörighet i de frågor 
som anges i punkt 1 kan på begäran av 
det ansvariga utskottet eller på eget 
initiativ besluta att utarbeta 
rekommendationer om förslag till 
rättsakter.
3. Om ett nationellt parlament lämnar ett 
motiverat yttrande till talmannen 
i enlighet med artikel 3 i protokollet om de 
nationella parlamentens roll i 
Europeiska unionen och artikel 6 
i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna ska detta 
yttrande hänvisas till det ansvariga 
utskottet och vidarebefordras för 
kännedom till utskottet med behörighet 
i frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen. När parlamentet 
tar emot ett motiverat yttrande efter det att 
det ansvariga utskottet har antagit sitt 
betänkande ska detta yttrande översändas 
som en plenarhandling till alla ledamöter 
före omröstningen. Ordföranden för det 
ansvariga utskottet kan begära att frågan 
återförvisas till utskottet.
4. När minst en tredjedel av det totala 
antal röster som tilldelats de nationella 
parlamenten står bakom motiverade 
yttranden om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med 
förslag till rättsakter, eller en fjärdedel 
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i fall av förslag till rättsakter som lagts 
fram på grundval av artikel 76 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
får parlamentet inte fatta beslut förrän 
författaren till förslaget har redogjort för 
hur han eller hon avser att gå vidare 
i ärendet.
5. När, enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten står 
bakom motiverade yttranden om 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen 
i samband med förslag till rättsakter ska 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen efter 
att ha beaktat de motiverade yttrandena 
från de nationella parlamenten och 
kommissionen antingen rekommendera 
att parlamentet förkastar förslaget på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen eller lägga fram 
andra rekommendationer för parlamentet, 
vilka kan inbegripa ändringsförslag som 
rör respekten för subsidiaritetsprincipen.
Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning. 
Om en rekommendation om förkastande 
av förslaget antas av en majoritet av 
rösterna ska talmannen förklara 
förfarandet avslutat. När parlamentet inte 
förkastar förslaget ska förfarandet 
fullföljas, under beaktande av eventuella 
rekommendationer som antas av 
parlamentet.
6. När Regionkommittén lämnar ett 
yttrande till parlamentet i vilket den 
uttalar sig mot ett förslag till rättsakt på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen ska yttrandet 
hänvisas till det ansvariga utskottet och 
utskottet med behörighet i de frågor som 
avses i punkt 1. Det senare utskottet kan 
lägga fram rekommendationer som ska bli 
föremål för omröstning före slutförandet 
av första behandlingen.
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Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 5 i förslaget 
till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Införlivar de nya förfarandena för de nationella parlamenten vad avser respekten för 
subsidiaritetsprincipen (förfarandena med ”gult kort” och ”orange kort”) med 
arbetsordningen. 
Eftersom Regionkommittén enligt artikel 8 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får väcka talan på grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen bör parlamentet ta särskild hänsyn till yttranden från denna kommitté 
vilka ifrågasätter en föreslagen rättsakt på dessa grunder.

Ändringsförslag 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Artikel 36a (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 36a (*)
Prövning av respekten för subsidiaritets-

och proportionalitetsprinciperna
1. Vid prövning av ett förslag till rättsakt 
ska parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget till rättsakt står 
i överensstämmelse med subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna. Utom 
i de brådskande fall som anges i artikel 4 
i protokollet om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen 
får parlamentet inte avsluta sin första 
behandling före utgången av den frist på 
åtta veckor som fastställs i artikel 6 
i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.
2. Utskottet med behörighet i de frågor 
som anges i punkt 1 kan på begäran av 
det ansvariga utskottet eller på egen 
begäran besluta att utarbeta 
rekommendationer om förslag till 
rättsakter.
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3. Om ett nationellt parlament lämnar ett 
motiverat yttrande till talmannen 
i enlighet med artikel 3 i protokollet om de 
nationella parlamentens roll 
i Europeiska unionen och artikel 6 
i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna ska detta 
yttrande hänvisas till det ansvariga 
utskottet och vidarebefordras för 
kännedom till utskottet med behörighet 
i frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen. När parlamentet 
tar emot ett motiverat yttrande efter det att 
det ansvariga utskottet har antagit sitt 
betänkande ska detta yttrande översändas 
som en plenarhandling till alla ledamöter 
före omröstningen. Ordföranden för det 
ansvariga utskottet kan begära att frågan 
återförvisas till utskottet.
4. När minst en tredjedel av det totala 
antal röster som tilldelats de nationella 
parlamenten står bakom motiverade 
yttranden om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med 
förslag till rättsakter, eller en fjärdedel 
i fall av förslag till rättsakter som lagts 
fram på grundval av artikel 76 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
får parlamentet inte fatta beslut förrän 
författaren till förslaget har redogjort för 
hur han eller hon avser att gå vidare 
i ärendet.
5. När, enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten står 
bakom motiverade yttranden om 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen 
i samband med förslag till rättsakter ska 
det ansvariga utskottet för 
subsidiaritetsprincipen efter att ha beaktat 
de motiverade yttrandena från de 
nationella parlamenten och 
kommissionen antingen rekommendera 
att parlamentet förkastar förslaget på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen eller lägga fram 
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andra rekommendationer för parlamentet, 
vilka kan inbegripa ändringsförslag som 
rör respekten för subsidiaritetsprincipen.
Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning. 
Om en rekommendation om förkastande 
av förslaget antas av en majoritet av 
rösterna i parlamentet eller om en 
majoritet om 55 procent av ledamöterna 
i rådet har uttalat sig mot förslaget ska 
talmannen förklara förfarandet avslutat. 
När parlamentet inte förkastar förslaget 
ska förfarandet fullföljas, under 
beaktande av eventuella 
rekommendationer som antas av 
parlamentet.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 5 i förslaget till
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Ändringsförslag 97
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 36a (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 36a (*)
Prövning av respekten för subsidiaritets-

och proportionalitetsprinciperna
1. Vid prövning av ett förslag till rättsakt 
ska parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget till rättsakt står 
i överensstämmelse med subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna. Utom 
i de brådskande fall som anges i artikel 4 
i protokoll 1 om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen 
får parlamentet inte avsluta sin första 
behandling före utgången av den frist på 
åtta veckor som fastställs i artikel 6 
i protokoll 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och 



PE421.322v01-00 16/76 AM\773817SV.doc

SV

proportionalitetsprinciperna.
2. Utskottet med behörighet i de frågor 
som anges i punkt 1 kan på begäran av 
det ansvariga utskottet eller på eget 
initiativ besluta att utarbeta 
rekommendationer om förslag till 
rättsakter.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 5 i förslaget till 
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Detta ändringsförslag delar upp förfarandena för genomförandet av subsidiaritetsprövningen 
i deras olika faser.

Ändringsförslag 98
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 36b (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 36b (*)
Motiverade yttranden

1. Om ett nationellt parlament lämnar ett 
motiverat yttrande till talmannen 
i enlighet med artikel 3 i protokoll 1 om de 
nationella parlamentens roll 
i Europeiska unionen och artikel 6 
i protokoll 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna ska detta 
yttrande hänvisas till det ansvariga 
utskottet och vidarebefordras för 
kännedom till utskottet med behörighet 
i frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen. Utskottet ska 
beakta det motiverade yttrandet i enlighet 
med artikel 7.1 i protokoll 2. När 
parlamentet tar emot ett motiverat 
yttrande efter det att det ansvariga 
utskottet har antagit sitt betänkande ska 



AM\773817SV.doc 17/76 PE421.322v01-00

SV

detta yttrande översändas som en 
plenarhandling till alla ledamöter före 
omröstningen. Ordföranden för det 
ansvariga utskottet kan begära att frågan 
återförvisas till utskottet.
2. När – i enlighet med artikel 7.2 
i protokoll 2 – minst en tredjedel av det 
totala antal röster som tilldelats de 
nationella parlamenten står bakom 
motiverade yttranden om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med 
förslag till rättsakter, eller en fjärdedel 
i fall av förslag till rättsakter som lagts 
fram på grundval av artikel 76 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
får parlamentet inte fatta beslut förrän 
författaren till förslaget har redogjort för 
hur han eller hon avser att gå vidare 
i ärendet.
3. När – i enlighet med artikel 7.3 
i protokoll 2 – sådana motiverade 
yttranden representerar minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten ska 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen, efter 
att ha gett det ansvariga utskottet en 
möjlighet att höras, beakta de motiverade 
yttrandena från de nationella 
parlamenten och kommissionen. Innan 
första behandlingen avslutas ska utskottet 
antingen rekommendera att parlamentet 
förkastar förslaget på grund av 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen 
eller lägga fram andra rekommendationer 
för parlamentet, vilka kan inbegripa 
ändringsförslag som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen.
Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning. 
Om en rekommendation om förkastande 
av förslaget antas av en majoritet av 
rösterna i parlamentet eller om en 
majoritet om 55 procent av ledamöterna 
i rådet har uttalat sig mot förslaget ska 
talmannen förklara förfarandet avslutat. 
När parlamentet inte förkastar förslaget 
ska förfarandet fullföljas, under 
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beaktande av eventuella 
rekommendationer som antas av 
parlamentet.
4. När Regionkommittén lämnar ett 
yttrande till parlamentet i vilket den 
uttalar sig mot ett förslag till rättsakt på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen ska yttrandet 
hänvisas till det ansvariga utskottet och 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen. Det 
senare utskottet kan lägga fram 
rekommendationer som ska bli föremål 
för omröstning före slutförandet av första 
behandlingen.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 5 i förslaget till 
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en fortsättning på beskrivningen av de förfaranden som måste 
antas av parlamentet för att det ska fullgöra samtliga skyldigheter enligt de nya 
subsidiaritetsbestämmelserna.

Ändringsförslag 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Artikel 39 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Parlamentet kan enligt artikel 192 andra 
stycket i EG-fördraget, uppmana 
kommissionen att lägga fram ett lämpligt 
förslag om att anta nya eller ändra 
befintliga rättsakter, genom att anta en 
resolution på grundval av ett 
initiativbetänkande från ansvarigt utskott. 
Resolutionen ska antas av en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter. 
Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist 
för att lägga fram ett sådant förslag.

1. Parlamentet kan enligt artikel 192 andra 
stycket i EG-fördraget, uppmana 
kommissionen att lägga fram ett lämpligt 
förslag om att anta nya eller ändra 
befintliga rättsakter, genom att anta en 
resolution på grundval av ett 
initiativbetänkande från ansvarigt utskott. 
Resolutionen ska antas av en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter. 
Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist 
för att lägga fram ett sådant förslag vid 
slutomröstningen.
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Or. en

Ändringsförslag 100
Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Artikel 39 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Parlamentet kan enligt artikel 192 andra 
stycket i EG-fördraget, uppmana 
kommissionen att lägga fram ett lämpligt 
förslag om att anta nya eller ändra 
befintliga rättsakter, genom att anta en 
resolution på grundval av ett 
initiativbetänkande från ansvarigt utskott. 
Resolutionen ska antas av en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter. 
Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist 
för att lägga fram ett sådant förslag.

1. Parlamentet kan enligt artikel 192 andra 
stycket i EG-fördraget, uppmana 
kommissionen att lägga fram ett lämpligt 
förslag om att anta nya eller ändra 
befintliga rättsakter, genom att anta en 
resolution på grundval av ett 
initiativbetänkande från ansvarigt utskott. 
Resolutionen ska vid slutomröstningen 
antas av en majoritet av parlamentets 
samtliga ledamöter. Parlamentet kan 
samtidigt fastställa en frist för att lägga 
fram ett sådant förslag.

Or. de

Ändringsförslag 101
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 41 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Samråd om initiativ som läggs fram av en 
medlemsstat

Lagstiftningsförfaranden om initiativ som 
läggs fram av en medlemsstat

1. Initiativ som läggs fram av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 67.1 
i EG-fördraget eller artiklarna 34.2 och 
42 i EU-fördraget ska beredas i enlighet 
med denna artikel och artiklarna 34-37, 40 
och 51 i arbetsordningen.

1. Initiativ som läggs fram av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 76 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska beredas i enlighet med 
denna artikel och artiklarna 34–37, 40 och 
51 i arbetsordningen.

2. Ansvarigt utskott kan inbjuda en
företrädare för den medlemsstat som lagt 
fram initiativet till utskottet för att 

2. Ansvarigt utskott kan inbjuda 
företrädare för de medlemsstater som lagt 
fram initiativet till utskottet för att 
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redogöra för initiativet. Företrädaren för 
medlemsstaten kan åtföljas av företrädare 
för rådets ordförandeskap.

redogöra för initiativet. Företrädarna för 
medlemsstaterna kan åtföljas av 
företrädare för rådets ordförandeskap.

3. Innan ansvarigt utskott påbörjar sin 
omröstning, ska utskottet fråga 
kommissionen om den har förberett en 
ståndpunkt om initiativet och om så är 
fallet uppmana kommissionen att 
tillkännage ståndpunkten inför det 
ansvariga utskottet.

3. Innan ansvarigt utskott påbörjar sin 
omröstning, ska utskottet fråga 
kommissionen om den har förberett en 
ståndpunkt om initiativet och om så är 
fallet uppmana kommissionen att 
tillkännage ståndpunkten inför det 
ansvariga utskottet.

4. Om parlamentet samtidigt eller inom en 
kort tidsperiod föreläggs två eller flera 
förslag, med samma lagstiftningssyfte, från 
kommissionen och/eller medlemsstaterna, 
ska parlamentet behandla dessa i ett enda 
betänkande. Ansvarigt utskott ska 
i betänkandet ange till vilken text det 
föreslår ändringar och 
i lagstiftningsresolutionen hänvisa till de 
övriga texterna.

4. Om parlamentet samtidigt eller inom en 
kort tidsperiod föreläggs två eller flera 
förslag, med samma lagstiftningssyfte, från 
kommissionen och/eller medlemsstaterna, 
ska parlamentet behandla dessa i ett enda 
betänkande. Ansvarigt utskott ska 
i betänkandet ange till vilken text det 
föreslår ändringar och 
i lagstiftningsresolutionen hänvisa till de 
övriga texterna.

5. Den tidsfrist som avses i artikel 39.1 
i EU-fördraget ska börja löpa när det 
i kammaren tillkännages att parlamentet 
på de officiella språken har mottagit 
ett förslag med tillhörande motivering 
i vilken det bekräftas att initiativet är 
förenligt med protokollet om tillämpning 
av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna som bifogats 
EG-fördraget.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslagen 6 och 12 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Ändringsförslag 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 45 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Resolutionsförslag i initiativbetänkanden 
ska behandlas av parlamentet i enlighet 
med det förfarande för kortfattad 

2. Resolutionsförslag i initiativbetänkanden 
ska behandlas av parlamentet i enlighet 
med det förfarande för kortfattad 
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redogörelse som fastställs i artikel 131a. 
Ändringsförslag till dessa texter får inte
behandlas i kammaren såvida de inte lagts 
fram av föredraganden för att beakta ny 
information, men alternativa 
resolutionsförslag får inges i enlighet med 
artikel 151.4. Denna punkt ska inte 
tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli 
föremål för en prioriterad debatt 
i kammaren, när betänkandet utarbetas 
i enlighet med den initiativrätt som avses 
i artiklarna 38a eller 39, eller när 
betänkandet kan anses vara ett strategiskt 
betänkande i enlighet med de kriterier som 
fastställts av talmanskonferensen.

redogörelse som fastställs i artikel 131a. 
Ändringsförslag till dessa texter ska
behandlas i kammaren endast såvida de 
lagts fram av föredraganden för att beakta 
ny information eller av minst två politiska 
grupper eller minst en tiondel av 
parlamentets ledamöter. Grupper som inte 
lägger fram ändringsförslag får inge 
alternativa resolutionsförslag i enlighet 
med artikel 151.4. Denna punkt ska inte 
tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli 
föremål för en prioriterad debatt 
i kammaren, när betänkandet utarbetas 
i enlighet med den initiativrätt som avses 
i artiklarna 38a eller 39, eller när 
betänkandet kan anses vara ett strategiskt 
betänkande i enlighet med de kriterier som 
fastställts av talmanskonferensen.

Or. en

Motivering

De senaste erfarenheterna har visat att detta försök att generellt förbjuda framläggande av 
ändringsförslag till initiativbetänkanden i plenum leder till otillfredsställande resultat –
särskilt i komplicerade frågor – som inte för med sig någon större respekt. Många 
parlamentsledamöter har klagat på hur tillämpningen av artikel 45.2 fungerar i praktiken. 
Denna ändring skulle innebära att två eller fler politiska grupper eller minst tio procent av 
parlamentsledamöterna får lägga fram ändringsförslag. Grupper som inte lägger fram 
sådana ändringsförslag skulle fortfarande ha rätt att inge alternativa resolutionsförslag.

Det är värt att notera att det finns en koppling mellan ALDE:s ändringsförslag till 
artikel 151.4 och detta förslag.

Ändringsförslag 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Parlamentets arbetsordning
Artikel 45 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Resolutionsförslag i initiativbetänkanden 
ska behandlas av parlamentet i enlighet 
med det förfarande för kortfattad 
redogörelse som fastställs i artikel 131a. 
Ändringsförslag till dessa texter får inte 

2. Resolutionsförslag i initiativbetänkanden 
ska behandlas av parlamentet i enlighet 
med det förfarande för kortfattad 
redogörelse som fastställs i artikel 131a. 
Denna punkt ska inte tillämpas när ämnet 
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behandlas i kammaren såvida de inte 
lagts fram av föredraganden för att 
beakta ny information, men alternativa 
resolutionsförslag får inges i enlighet med 
artikel 151.4. Denna punkt ska inte 
tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli 
föremål för en prioriterad debatt 
i kammaren, när betänkandet utarbetas 
i enlighet med den initiativrätt som avses 
i artiklarna 38a eller 39, eller när 
betänkandet kan anses vara ett strategiskt 
betänkande i enlighet med de kriterier som 
fastställts av talmanskonferensen.

för betänkandet kan bli föremål för en 
prioriterad debatt i kammaren, när 
betänkandet utarbetas i enlighet med den 
initiativrätt som avses i artiklarna 38a eller 
39, eller när betänkandet kan anses vara ett 
strategiskt betänkande i enlighet med de 
kriterier som fastställts av 
talmanskonferensen.

Or. en

Motivering

Begränsningarna för framläggnade av ändringsförslag i plenum och begäranden om delade 
eller särskilda omröstningar har orsakat fler problem än de har löst. Om ett betänkande inte 
är av strategisk betydelse finns det emellertid inget behov av en fullständig debatt, varför en 
kortfattad redogörelse räcker.

Ändringsförslag 104
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 47 – strecksats 3

Nuvarande text Ändringsförslag

– De ordförande, den föredragande och de 
föredragande av yttrande som berörs ska 
sträva efter att tillsammans fastställa vilka 
delar av texten som faller inom respektive 
utskotts exklusiva behörighetsområde och 
vilka delar av texten som faller inom ett 
gemensamt behörighetsområde samt 
komma överens om hur samarbetet dem 
emellan ska bedrivas.

– De ordförande, den föredragande och de 
föredragande av yttrande som berörs ska 
tillsammans fastställa vilka delar av texten 
som faller inom respektive utskotts 
exklusiva behörighetsområde och vilka 
delar av texten som faller inom ett 
gemensamt behörighetsområde samt 
komma överens om hur samarbetet dem 
emellan ska bedrivas. Om det uppstår 
oenighet om behörighetsområdenas 
gränser ska frågan, på begäran av ett av 
de berörda utskotten, läggas fram för 
talmanskonferensen, som kan besluta 
i frågan om de olika 
behörighetsområdena eller besluta att 
förfarandet med gemensamma 
utskottssammanträden ska tillämpas 
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i enlighet med artikel 47a. Den andra och 
den tredje meningen i artikel 179.2 ska 
gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Ändringsförslag 105
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 47 – strecksats 4

Nuvarande text Ändringsförslag

– Det ansvariga utskottet ska utan 
omröstning godta ändringsförslag från ett 
associerat utskott om förslagen rör frågor 
som det ansvariga utskottets ordförande, 
på grundval av bilaga VI och efter samråd 
med det associerade utskottets ordförande, 
anser falla inom det associerade utskottets 
exklusiva behörighetsområde, och som inte 
strider mot andra delar av betänkandet. 
Det ansvariga utskottets ordförande ska ta 
hänsyn till alla eventuella 
överenskommelser som uppnåtts 
i enlighet med den tredje strecksatsen.

– Det ansvariga utskottet ska utan 
omröstning godta ändringsförslag från ett 
associerat utskott om förslagen rör frågor 
som faller inom det associerade utskottets 
exklusiva behörighetsområde. Om 
ändringsförslag om frågor som faller 
inom det ansvariga utskottets och ett 
associerat utskotts gemensamma 
behörighetsområde avvisas av det 
ansvariga utskottet får det associerade 
utskottet lägga fram dessa 
ändringsförslag direkt för parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 106
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 47a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 47a
Förfarande med gemensamma 

utskottssammanträden
Om villkoren i artiklarna 46.1 och 47 är 
uppfyllda kan talmanskonferensen, om 
den är övertygad om att frågan är av 
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större vikt, besluta att ett förfarande med 
gemensamma utskottssammanträden och 
en gemensam omröstning ska tillämpas. 
I sådana fall ska föredragandena utarbeta 
ett gemensamt förslag till betänkande som 
ska behandlas och bli föremål för 
omröstning i de berörda utskotten vid 
gemensamma sammanträden som hålls 
inom ramen för de berörda 
utskottsordförandenas gemensamma 
ordförandeskap. De berörda utskotten kan 
inrätta utskottsgemensamma 
arbetsgrupper som förbereder de 
gemensamma sammanträdena och 
omröstningarna.

Or. en

Ändringsförslag 107
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 51 – punkt 3

Nuvarande text Ändringsförslag

3. Förslaget, så som det godkänts av 
parlamentet, och tillhörande resolution ska 
av talmannen såsom parlamentets yttrande
översändas till rådet och kommissionen.

3. Förslaget, så som det godkänts av 
parlamentet, och tillhörande resolution ska 
av talmannen såsom parlamentets 
ståndpunkt översändas till rådet och 
kommissionen.
(Övergripande ändringsförslag: I alla 
bestämmelser som rör det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska orden 
”parlamentets yttrande” genomgående 
i hela arbetsordningen ersättas med 
”parlamentets ståndpunkt”.)

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 8 i förslaget 
till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Parlamentet antar vid första behandlingen inte längre ett yttrande utan en ståndpunkt.
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Ändringsförslag 108
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 
majoritet av de avgivna rösterna ska 
talmannen, innan parlamentet röstar om 
förslaget till lagstiftningsresolution, 
uppmana kommissionen att dra tillbaka 
förslaget.

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 
majoritet av de avgivna rösterna eller om 
ett förslag om förkastande, som kan 
läggas fram av det ansvariga utskottet, en 
politisk grupp eller minst fyrtio ledamöter, 
har antagits ska talmannen, innan 
parlamentet röstar om förslaget till 
lagstiftningsresolution, uppmana 
kommissionen att dra tillbaka förslaget. 

Or. en

Motivering

Hittills har det enligt arbetsordningen inte funnits någon möjlighet att lägga fram förslag om 
förkastande av kommissionens förslag vid första behandlingen även om detta skulle behövas i 
vissa situationer. Samma förfarande som det som krävs enligt artikel 61 för avvisning av 
rådets gemensamma ståndpunkt bör tillämpas.

Ändringsförslag 109
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 
majoritet av de avgivna rösterna ska 
talmannen, innan parlamentet röstar om 
förslaget till lagstiftningsresolution, 
uppmana kommissionen att dra tillbaka 
förslaget.

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 
majoritet av de avgivna rösterna eller om 
ett förslag om förkastande, som kan 
läggas fram av det ansvariga utskottet 
eller minst fyrtio ledamöter, har antagits 
ska talmannen, innan parlamentet röstar 
om förslaget till lagstiftningsresolution, 
uppmana kommissionen att dra tillbaka 
förslaget.
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Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Hittills har det enligt arbetsordningen inte funnits någon möjlighet att lägga fram förslag om 
förkastande av kommissionens förslag vid första behandlingen även om detta skulle behövas i 
vissa situationer.

Ändringsförslag 110
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 53a (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 53a (*)
Förslag till rättsakter som läggs fram av 

en grupp medlemsstater
Om ett förslag till rättsakt har lagts fram 
av en grupp medlemsstater kan 
företrädare för dessa stater inbjudas att 
delta i diskussionerna på utskottsnivå och 
i plenarsammanträdet. 
Artiklarna 52 och 53 ska gälla 
i tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

(Detta ändringsförslag innebär en ändring av ändringsförslag 12 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000). Orden ”Om så är lämpligt” i början av den andra 

meningen utgår eftersom de är överflödiga.

Ändringsförslag 111
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 65a (ny) (att införas under kapitel 6: Lagstiftningsförfarandet – avslutande)
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Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 65a
Interinstitutionella förhandlingar 

i lagstiftningsförfaranden
1. Förhandlingar med övriga institutioner 
som syftar till att få till stånd 
överenskommelser inom ramen för ett 
lagstiftningsförfarande ska föras 
i enlighet med uppförandekoden för 
förhandlingar i medbeslutandeärenden1. 
I sitt beslut om tillstånd för en delegation 
med ledamöter från utskottet att inleda 
sådana förhandlingar kan utskottet 
framför allt anta ett mandat, inriktningar 
eller prioriteringar för dessa 
förhandlingar.
När sådana förhandlingar slutförts efter 
det att ett betänkande antagits av det 
ansvariga utskottet kan detta utskott lägga 
fram ändringsförslag i syfte att uppnå en 
kompromiss med rådet.
2. När artikel 47a gäller ska dessutom 
beslut om inledande av förhandlingar och 
om delegationens mandat och 
sammansättning fattas vid gemensamma 
sammanträden.
____________________________
1 Se bilaga XVIe.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 22 
i förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Ändringsförslaget formaliserar rutinerna för överenskommelser vid första eller andra 
behandlingen. Se även ändringsförslagen till artiklarna 182a (ny) och 204ca (ny).
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Ändringsförslag 112
Philip Bushill-Matthews

Parlamentets arbetsordning
Artikel 65a (ny) (att införas under kapitel 6: Lagstiftningsförfarandet – avslutande)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 65a
Interinstitutionella förhandlingar

i lagstiftningsförfaranden

Förhandlingar med övriga institutioner 
som syftar till att få till stånd 
överenskommelser inom ramen för ett 
lagstiftningsförfarande ska föras 
i enlighet med uppförandekoden för 
förhandlingar i medbeslutandeärenden1.
Det ska inte automatiskt förutsättas att en 
delegation från utskottet kommer att 
inleda förhandlingar med övriga 
institutioner. I stället måste ett särskilt 
beslut fattas i utskottet som återspeglar en 
bred konsensus och beaktar 
föredragandens yttrande. Om nödvändigt 
ska utskottet rösta om huruvida 
förhandlingar ska inledas eller om man 
direkt ska gå vidare till plenum.
I sitt beslut om tillstånd för en delegation 
med ett antal av sina ledamöter, ledd av 
den i enlighet med artikel 42.2 utsedda 
föredraganden, att inleda sådana 
förhandlingar kan utskottet framför allt 
anta ett mandat, inriktningar eller 
prioriteringar för dessa förhandlingar.
När sådana förhandlingar slutförts efter 
det att ett betänkande antagits av det 
ansvariga utskottet kan detta utskott lägga 
fram ändringsförslag i syfte att uppnå en 
kompromiss med rådet.
____________________________
1 Se bilaga XVIe.

Or. en



AM\773817SV.doc 29/76 PE421.322v01-00

SV

Ändringsförslag 113
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 66

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 251.2 
i EG-fördraget har underrättat parlamentet 
om att det har godkänt parlamentets 
ändringar, men inte på annat sätt ändrat 
kommissionens förslag, eller om ingen av 
institutionerna har ändrat kommissionens 
förslag, ska talmannen tillkännage 
i kammaren att förslaget är slutgiltigt
antaget.

Om rådet i enlighet med artikel 251.2 
i EG fördraget har underrättat parlamentet 
om att det har godkänt parlamentets 
ståndpunkt med förbehåll för slutförandet 
i enlighet med artikel 172a ska talmannen 
tillkännage i kammaren att förslaget är 
antaget i den version som motsvarar 
parlamentets ståndpunkt.

2. Före detta tillkännagivande ska 
talmannen kontrollera att inga tekniska 
förändringar av förslaget som rådet gjort 
påverkar innehållet i förslaget. 
I tveksamma fall ska talmannen samråda 
med ansvarigt utskott. Om de ändringar 
som gjorts anses påverka innehållet, ska 
talmannen underrätta rådet om att 
parlamentet kommer att gå vidare med en 
andra behandling så snart villkoren 
i artikel 57 har uppfyllts.
3. Efter tillkännagivandet i punkt 1 ska 
talmannen tillsammans med rådets 
ordförande underteckna den föreslagna 
rättsakten och i enlighet med artikel 68 
se till att den offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 23 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Genom denna ändring beaktas det nya förfarandet enligt artikel 172a (ny).
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Ändringsförslag 114
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68 – rubriken

Nuvarande text Ändringsförslag

Undertecknande av antagna rättsakter Krav i samband med utarbetande av 
förslag till rättsakter

Or. en

Motivering

Det framstår som lämpligt att behandla de formella kraven i samband med utarbetande av 
förslag till rättsakter i en artikel och undertecknandet och offentliggörandet av dem i en 
annan (se den nya artikeln 68a).

Ändringsförslag 115
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Texten till sådana rättsakter som antas 
av parlamentet och rådet ska 
undertecknas av talmannen och av 
generalsekreteraren efter att dessa har 
kontrollerat att alla förfaranden 
vederbörligen avslutats.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 68 – rubriken.

Ändringsförslag 116
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68 – punkt 7
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Nuvarande text Ändringsförslag

7. De rättsakter som avses ovan ska 
offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning 
på initiativ av parlamentets och 
rådets generalsekreterare.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 68 – rubriken.

Ändringsförslag 117
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68a (ny) (att införas efter artikel 68 i kapitel 6 Lagstiftningsförfarandet –
avslutande)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68a
Undertecknande av antagna rättsakter

Efter slutförandet av texten, antagen 
i enlighet med artikel 172a, och efter det 
att det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats ska 
rättsakter som antagits i enlighet med 
förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget 
undertecknas av talmannen och av 
generalsekreteraren, och genom försorg 
av parlamentets och rådets 
generalsekreterare offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Särskild artikel om undertecknandet och offentliggörandet av rättsakter som antagits inom 
ramen för medbeslutandeförfarandet i motsats till den nya artikeln 172a, som omfattar alla 
texter som antas av parlamentet.
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Ändringsförslag 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Rubriken till kapitel 6a (ny) (*) (att införas efter artikel 68 och före kapitel 7)

Nuvarande text Ändringsförslag

KAPITEL 6a (*)
INSTITUTIONELLA FRÅGOR

Or. en

Ändringsförslag 119
Johannes Voggenhuber

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68a (ny) (*) (att införas i kapitel 6a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68a (*)
Ordinarie förfarande för 

fördragsändringar
1. I enlighet med artiklarna 38a och 45 
får det ansvariga utskottet för parlamentet 
lägga fram ett betänkande med förslag om 
fördragsändringar riktade till rådet. 
2. Om Europeiska rådet beslutar att 
sammankalla till konvent ska 
parlamentets företrädare utses inom 
ramen för parlamentets 
plenarsammanträde på förslag av 
respektive politiska grupp.
Parlamentets delegation ska välja sin 
ledare och sina kandidater för 
medlemskap i styrgrupper eller presidier 
som inrättats av konventet.
3. När Europeiska rådet begär 
parlamentets godkännande av ett beslut 
att inte sammankalla till konvent för 
behandling av föreslagna 
fördragsändringar ska frågan hänvisas 
till det ansvariga utskottet i enlighet med 
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artikel 75.
Om Europeiska rådets förslag ändras, vad 
avser antingen mandatet eller resultatet, 
av konferensen mellan företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar ska 
parlamentet kontrollera huruvida 
ändringarna omfattas av dess 
godkännande, och, om så inte är fallet, 
återkalla godkännandet.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 26 i förslaget till 
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Ändringsförslag 120
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68a (ny) (*) (att införas i kapitel 6a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68a (*)
Ordinarie förfarande för 

fördragsändringar
1. I enlighet med artiklarna 38a och 45 
får det ansvariga utskottet för parlamentet 
lägga fram ett betänkande med förslag om 
fördragsändringar riktade till rådet.
2. Om Europeiska rådet beslutar att 
sammankalla till konvent ska 
parlamentets företrädare utses av 
parlamentet på förslag av 
talmanskonferensen.
Förslaget ska även innebära att en ledare 
utses för parlamentets delegation och 
kandidater för medlemskap i styrgrupper 
eller presidier som inrättats av konventet.
3. När Europeiska rådet begär 
parlamentets godkännande av ett beslut 
att inte sammankalla till konvent för 
behandling av föreslagna 
fördragsändringar ska frågan hänvisas 
till det ansvariga utskottet i enlighet med 
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artikel 75.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 26 i förslaget till 
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Det skulle kunna vara så att det inte alltid är effektivast att låta en medlem av konventets 
styrgrupp eller presidium vara ordförande för parlamentets delegation.

Ändringsförslag 121
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68a (ny) (*) (att införas i kapitel 6a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68a (*)
Ordinarie förfarande för 

fördragsändringar
1. I enlighet med artiklarna 38a och 45 
får det ansvariga utskottet för parlamentet 
lägga fram ett betänkande med förslag om 
fördragsändringar riktade till rådet.
2. Om Europeiska rådet beslutar att 
sammankalla till konvent ska 
parlamentets företrädare utses av 
parlamentet på förslag av 
talmanskonferensen.
Förslaget ska även innebära att en ledare 
utses för parlamentets delegation.
3. När Europeiska rådet begär 
parlamentets godkännande av ett beslut 
att inte sammankalla till konvent för 
behandling av föreslagna 
fördragsändringar ska frågan hänvisas 
till det ansvariga utskottet i enlighet med 
artikel 75.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 26 i förslaget till 
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betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Orden ”som parlamentets kandidat för medlemskap i styrgrupper eller presidier som inrättats 
av konventet” utgår eftersom de gör artikeln alltför specifik.

Ändringsförslag 122
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68c (ny) (*) (att införas i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68c (*)
Anslutningsfördrag

1. Varje ansökan från en europeisk stat 
om medlemskap i Europeiska unionen ska 
hänvisas till behörigt utskott för 
beredning.
2. Parlamentet kan på förslag av 
ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 
minst 40 ledamöter besluta att uppmana 
kommissionen och rådet att delta i en 
debatt innan förhandlingarna med den 
ansökande staten inleds.
3. Under förhandlingarna ska 
kommissionen och rådet regelbundet och 
utförligt informera ansvarigt utskott om 
hur förhandlingarna fortskrider. Vid 
behov ska sekretess gälla.
4. Parlamentet har rätt att när som helst 
under förhandlingarna, på grundval av 
ett betänkande från ansvarigt utskott, 
anta rekommendationer och kräva att 
dessa beaktas innan ett fördrag om en 
ansökande stats anslutning till 
Europeiska unionen ingås.
5. När förhandlingarna slutförts, men 
innan något avtal undertecknas, ska 
förslaget till fördrag föreläggas 
parlamentet för godkännande i enlighet 
med artikel 75.
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Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 28 i 
förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR757000) och i nuvarande artikel 82, som 

kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 123
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68d (ny) (*) (att införas i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68d (*)
Utträde ur unionen

Om en medlemsstat i enlighet med 
artikel 50 i fördraget om 
Europeiska unionen önskar utträda ur 
unionen ska ärendet hänvisas till 
parlamentets ansvariga utskott. 
Artikel 68c ska gälla i tillämpliga delar. 
Parlamentet ska fatta beslut om 
godkännande av ifrågavarande avtal om 
utträde med en majoritet av de avgivna 
rösterna.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 29 
i förslaget till betänkande c

Motivering

Återspeglar den nya möjligheten att träda ut ur unionen.

Ändringsförslag 124
Marco Cappato

Parlamentets arbetsordning
Artikel 68e (ny) (*) (att införas i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 68e (*)
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En medlemsstats åsidosättande av 
grundläggande principer

1. Parlamentet kan, på grundval av ett 
särskilt betänkande från det ansvariga 
utskottet framlagt i enlighet med 
artiklarna 38a och 45,
a) rösta om ett motiverat förslag i vilket 
rådet uppmanas att handla i enlighet med 
artikel 7.1 i fördraget om 
Europeiska unionen,
b) rösta om ett förslag i vilket 
kommissionen eller medlemsstaterna 
uppmanas att lägga fram ett förslag 
i enlighet med artikel 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen,
c) rösta om ett förslag i vilket rådet 
uppmanas att handla i enlighet med 
artikel 7.3 eller, i ett senare skede, 
artikel 7.4 i fördraget om 
Europeiska unionen.
2. En begäran från rådet i vilken 
parlamentet uppmanas att ge sitt samtycke 
till ett förslag som lagts fram i enlighet 
med artikel 7.1 och 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen ska tillkännages 
i kammaren, tillsammans med den 
aktuella medlemsstatens synpunkter, och 
hänvisas till det ansvariga utskottet 
i enlighet med artikel 75. Parlamentet ska 
fatta beslut på grundval av ett förslag från 
det ansvariga utskottet, utom i brådskande 
fall och om det finns goda skäl.
3. Beslut i enlighet med punkterna 1 och 2 
ska antas av en absolut majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter.
4. Ansvarigt utskott kan efter 
godkännande från talmanskonferensen 
lägga fram ett kompletterande 
resolutionsförslag. Ett sådant 
resolutionsförslag ska innehålla 
parlamentets synpunkter på en 
medlemsstats allvarliga åsidosättande, på 
lämpliga påföljder och på 
förutsättningarna när det gäller att ändra 
eller upphöra med dessa åtgärder.
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5. Ansvarigt utskott ska se till att 
parlamentet hålls fullständigt informerat 
och vid behov hörs om alla åtgärder som 
vidtas efter det att parlamentet gett sitt 
samtycke i enlighet med punkt 3. Rådet 
ska uppmanas att informera om 
utvecklingen på lämpligt sätt. På förslag 
av ansvarigt utskott, utarbetat med 
talmanskonferensens medgivande, kan 
parlamentet anta rekommendationer till 
rådet.

Or. it

Ändringsförslag 125
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 76 (*) (att införas som artikel 68g i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 76 Artikel 68g (*)
Förfaranden i parlamentet Närmare samarbete mellan medlemsstater

1. En begäran från en medlemsstat eller ett 
förslag från kommissionen om att upprätta 
ett närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna och samråd med 
parlamentet i enlighet med artikel 40a.2
i EU-fördraget ska hänvisas av talmannen 
till behörigt utskott för beredning. 
Artiklarna 35, 36, 37, 40, 49-56 och 75
i arbetsordningen ska tillämpas på lämpligt 
sätt.

1. En begäran om att upprätta ett närmare 
samarbete mellan medlemsstaterna 
i enlighet med artikel 20 i fördraget om 
Europeiska unionen ska hänvisas av 
talmannen till behörigt utskott för 
beredning. Artiklarna 35, 36, 37, 40, 49-55
och 75 i arbetsordningen ska tillämpas på 
lämpligt sätt.

2. Behörigt utskott ska kontrollera om 
förslaget är förenligt med artikel 11 i 
EG-fördraget samt artiklarna 27a, 27b, 
40, 43, 44 och 44a i EU-fördraget.

2. Behörigt utskott ska kontrollera om 
förslaget är förenligt med artikel 20
i fördraget om Europeiska unionen och 
med artiklarna 326–334 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

3. Förslag till rättsakter som därefter läggs 
fram inom ramen för det närmare 
samarbetet, när detta väl upprättats, ska 
behandlas i parlamentet på samma sätt som 
när det inte förekommer något närmare
samarbete.

3. Förslag till rättsakter som därefter läggs 
fram inom ramen för det närmare 
samarbetet, när detta väl upprättats, ska 
behandlas i parlamentet på samma sätt som 
när det inte förekommer något närmare 
samarbete. Artikel 40 ska tillämpas.
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Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 44 
i förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000) och i nuvarande artikel 76, som 

kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 126
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 69b (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 69b (*)
Arbetsdokument

1. Följande dokument ska göras 
tillgängliga för samtliga ledamöter:
a) En sammanfattning av rådets 
överläggningar om budgetförslaget.
b) Rådets ståndpunkt beträffande 
budgetförslaget, upprättad i enlighet med 
artikel 314.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
c) Förslag till beslut om de provisoriska 
tolftedelar som avses i artikel 315 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.
2. Dessa handlingar ska hänvisas till 
ansvarigt utskott. Alla berörda utskott har 
rätt att yttra sig. 
3. Önskar andra utskott yttra sig ska 
talmannen fastställa när dessa yttranden 
ska ha inkommit till ansvarigt utskott.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 34 
i förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000) och i nuvarande artikel 1 

i bilaga IV, som kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)
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Ändringsförslag 127
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 69d (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 69d (*)
Finanspolitiska trepartsmöten

Parlamentets talman kan delegera sina 
uppgifter enligt artikel 324 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt till en 
vice talman som har erfarenhet av 
budgetfrågor eller till ordföranden för 
utskottet med behörighet i budgetfrågor.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 36 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Det nya budgetförfarandet gör att parlamentets talman och rådets och kommissionens 
ordförande behöver träffas regelbundet.

Ändringsförslag 128
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 69e (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 69e (*)
Budgetförlikning

1. Talmannen ska sammankalla 
förlikningskommittén i enlighet med 
artikel 314.4 och 314.5 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
2. Delegationens ledamöter ska årligen 
utses av de politiska grupperna före 
parlamentets omröstning om rådets 
ståndpunkt och företrädesvis hämtas från 
ledamöterna av utskottet med behörighet 
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i budgetfrågor och andra berörda utskott. 
Delegationen ska ledas av parlamentets 
talman. Talmannen kan delegera denna 
uppgift till en vice talman som har 
erfarenhet av budgetfrågor eller till 
ordföranden för utskottet med behörighet 
i budgetfrågor.
3. Artikel 64.2, 64.4, 64.5, 64.7 och 64.8 
ska tillämpas.
4. När, på grundval av parlamentets och 
rådets ståndpunkter, en överenskommelse 
har nåtts om ett gemensamt förslag inom 
ramen för förlikningskommitténs arbete 
ska ärendet föras upp på 
föredragningslistan till ett 
parlamentssammanträde som hålls senast 
14 dagar efter dagen för 
överenskommelsen. Artikel 65.2 och 65.3 
ska tillämpas.
5. Det gemensamma förslaget i sin helhet 
ska bli föremål för en enda omröstning. 
Det ansvariga utskottet eller minst en 
tiondel av ledamöterna kan lägga fram 
förslag om att avvisa det gemensamma 
förslaget, varvid omröstningen ska 
förrättas med namnupprop.
6. Om parlamentet godkänner det 
gemensamma förslaget medan rådet 
avvisar det kan det ansvariga utskottet 
lägga fram samtliga eller några av 
parlamentets ändringsförslag till rådets 
ståndpunkt i syfte att bekräfta dem 
i enlighet med artikel 314.7 d i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.
7. I de fall som avses i punkterna 5 och 6 
ska undantag från artikel 138.1 tillåtas 
i den mån som krävs för att tidsfristerna 
ska respekteras.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 37 i 
förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).
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Ändringsförslag 129
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 75 – punkt 1 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

1. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
samtycke till ett förslag till rättsakt ska det 
fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

1. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande av ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt, för vilken EG- eller 
EU-fördraget kräver parlamentets 
samtycke. Inga ändringsförslag får läggas 
fram. Den för samtycke nödvändiga 
majoriteten ska vara den majoritet som 
anges i den artikel i EG-fördraget eller 
EU-fördraget som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt för vilken fördraget 
om Europeiska unionen eller fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
kräver parlamentets godkännande. Inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel 
i fördraget om Europeiska unionen eller
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Ansvarigt utskott får besluta att utarbeta 
en tillhörande resolution.

Or. en

Motivering

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 42 i 
förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000). Orden ”med 

talmanskonferensens tillstånd” utgår i sista stycket.

Ändringsförslag 130
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 75 – punkt 2 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Vid anslutningsfördrag och 
internationella avtal samt när det gäller att 

2. Vid anslutningsfördrag och 
internationella avtal samt när det gäller att 
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slå fast att en medlemsstat allvarligt och 
ihållande åsidosätter gemensamma 
principer ska artiklarna 82, 83 och 95 
i arbetsordningen tillämpas. Vid närmare 
samarbete på ett område som omfattas av 
det förfarande som fastställs i artikel 251 
i EG-fördraget ska artikel 76 i denna 
arbetsordning tillämpas.

slå fast att en medlemsstat allvarligt och 
ihållande åsidosätter gemensamma 
principer ska artiklarna 82, 83 och 95 
i arbetsordningen tillämpas. Vid närmare 
samarbete på ett område som omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
artikel 76 i denna arbetsordning tillämpas.

(Övergripande ändringsförslag: orden 
”det förfarande som fastställs i artikel 251 
i EG-fördraget” ska genomgående i hela 
arbetsordningen ersättas med ”det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet”.)

Or. en

Ändringsförslag 131
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 75 – punkt 3 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

3. När parlamentets samtycke krävs 
i samband med ett förslag till rättsakt kan 
ansvarigt utskott, för att förfarandet ska 
leda till ett positivt resultat, besluta att 
förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om kommissionens 
förslag med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

3. När parlamentets godkännande krävs 
i samband med ett förslag till rättsakt eller 
ett tilltänkt internationellt fördrag kan 
ansvarigt utskott, för att förfarandet ska 
leda till ett positivt resultat, besluta att 
förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om förslaget till 
rättsakt med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

Om parlamentet antar minst en 
rekommendation ska talmannen anhålla 
om ytterligare diskussioner med rådet.
Ansvarigt utskott ska lämna sin slutgiltiga 
rekommendation angående parlamentets 
samtycke på grundval av resultatet av 
diskussionerna med rådet.

(Övergripande ändringsförslag: Med 
undantag för artiklarna 52 och 53 ska 
orden ”kommissionens förslag” och 
”lagstiftningsförslag” genomgående i 
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arbetsordningen ersättas med ”förslag till 
rättsakt”.)

Or. en

Ändringsförslag 132
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 75 – punkt 3 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

3. När parlamentets samtycke krävs 
i samband med ett förslag till rättsakt kan 
ansvarigt utskott, för att förfarandet ska 
leda till ett positivt resultat, besluta att 
förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om kommissionens 
förslag med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

3. När parlamentets godkännande krävs 
i samband med ett förslag till rättsakt eller 
ett tilltänkt internationellt fördrag kan 
ansvarigt utskott, för att förfarandet ska 
leda till ett positivt resultat, besluta att 
förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om kommissionens 
förslag med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

Om parlamentet antar minst en 
rekommendation ska talmannen anhålla 
om ytterligare diskussioner med rådet.
Ansvarigt utskott ska lämna sin slutgiltiga 
rekommendation angående parlamentets 
samtycke på grundval av resultatet av 
diskussionerna med rådet.

(Övergripande ändringsförslag: Med 
undantag för artiklarna 52 och 53 ska 
orden ”kommissionens förslag” och 
”lagstiftningsförslag” genomgående i 
arbetsordningen ersättas med ”förslag till 
rättsakt” eller ”föreslagen rättsakt” 
beroende på vad som är grammatiskt 
lämpligt.)

Or. {EN}en

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 43 i 
förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).
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Ändringsförslag 133
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 83 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Om avsikten är att inleda förhandlingar 
om ingående, förnyande eller ändring av 
internationella avtal, däribland avtal inom 
särskilda områden som monetära frågor 
och handel, ska ansvarigt utskott se till att 
kommissionen utförligt underrättar 
parlamentet om kommissionens 
rekommendation om förhandlingsmandat. 
Vid behov ska sekretess gälla.

1. Om avsikten är att inleda förhandlingar 
om ingående, förnyande eller ändring av 
internationella avtal, däribland avtal inom 
särskilda områden som monetära frågor 
och handel, kan ansvarigt utskott besluta 
att utarbeta ett betänkande eller på annat 
sätt övervaka förfarandet och informera 
utskottsordförandekonferensen om det 
beslutet. Om lämpligt kan andra utskott 
uppmanas att avge yttranden i enlighet 
med artikel 46.1. Artiklarna 179.2, 47 
eller 47a ska tillämpas i lämpliga fall.
Ordförandena och föredragandena för det 
ansvariga utskottet och, allt efter 
omständigheterna, de associerade 
utskotten ska gemensamt vidta åtgärder 
för att se till att kommissionen utförligt 
underrättar parlamentet om 
rekommendationerna om 
förhandlingsmandat – vid behov ska 
sekretess gälla – och förser det med den 
information som avses 
i punkterna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 134
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 86 – rubriken (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Utnämning av särskilda representanter
inom ramen för den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken

Särskilda representanter

Or. en
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Ändringsförslag 135
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

4a. En särskild representant, utsedd av 
rådet, med mandat för en särskild politisk 
fråga kan på parlamentets eller på eget 
initiativ inbjudas för att göra ett uttalande 
inför ansvarigt utskott.

Or. en

(Ändringsförslaget återger delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 87.3, som utgår om detta 
ändringsförslag antas.)

Motivering

Denna ordalydelse innebär att särskilda representanter kan inbjudas vid behov och inte bara 
i samband med utnämningen.

Ändringsförslag 136
Marco Cappato

Parlamentets arbetsordning
Artikel 95 – punkt 3

Nuvarande text Ändringsförslag

3. Beslut i enlighet med punkterna 1 och 2 
kräver två tredjedelars majoritet av de 
avgivna rösterna och en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter.

3. Beslut i enlighet med punkterna 1 och 2
ska antas av en absolut majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter.

Or. it

Ändringsförslag 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Parlamentets arbetsordning
Artikel 97a (ny)
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Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 97a
Medborgardeltagande

Parlamentet får efter beslut från 
talmanskonferensen, som fattats i enlighet 
med artikel 24.4a, anordna offentliga 
debatter som rör frågor av allmänt 
europeiskt intresse och som är öppna för 
deltagande av de berörda medborgarna. 

Or. fr

Ändringsförslag 138
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 98 (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

1. När rådet har enats om nomineringen 
av en kandidat till ämbetet som 
kommissionens ordförande, ska talmannen 
uppmana kandidaten att göra ett uttalande 
och redogöra för sitt politiska program 
inför parlamentet. Uttalandet ska följas av 
en debatt.

1. När Europeiska rådet föreslår en 
kandidat till ämbetet som kommissionens 
ordförande, ska talmannen uppmana 
kandidaten att göra ett uttalande och 
redogöra för sitt politiska program inför
parlamentet. Uttalandet ska följas av en 
debatt.

Rådet ska uppmanas att delta i debatten. Europeiska rådet ska uppmanas att delta 
i debatten. 

2. Parlamentet ska godkänna eller avslå 
nomineringen med en majoritet av de 
avgivna rösterna.

2. Parlamentet ska välja 
kommissionens ordförande med en 
majoritet av samtliga ledamöter.

Omröstningen ska vara sluten.
3. Om kandidaten blir vald, ska talmannen 
underrätta rådet och uppmana rådet och 
den person som valts till kommissionens 
ordförande att i samförstånd nominera de 
övriga personer som de vill utse till 
ledamöter av kommissionen.

3. Om kandidaten blir vald, ska talmannen 
underrätta rådet och uppmana rådet och 
den person som valts till kommissionens 
ordförande att i samförstånd nominera de 
övriga personer som de vill utse till 
ledamöter av kommissionen.

4. Om parlamentet inte godkänner 
nomineringen, ska talmannen uppmana 

4. Om kandidaten inte får den nödvändiga 
majoriteten ska talmannen uppmana
Europeiska rådet att inom en månad 
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rådet att nominera en ny kandidat. föreslå en ny kandidat som ska väljas 
enligt samma förfarande.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 59 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Förslaget tar fasta på parlamentets nya rätt att välja kommissionens ordförande.

Ändringsförslag 139
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 98 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. När rådet har enats om nomineringen 
av en kandidat till ämbetet som
kommissionens ordförande, ska talmannen 
uppmana kandidaten att göra ett uttalande
och redogöra för sitt politiska program 
inför parlamentet. Uttalandet ska följas av 
en debatt.

1. Parlamentet ska välja kommissionens 
ordförande med sluten omröstning och 
med en majoritet av samtliga ledamöter 
på förslag av Europeiska rådet, efter det 
att kandidaten redogjort för sitt politiska 
program inför parlamentet. Detta ska följas 
av en debatt.

Or. el

Ändringsförslag 140
Johannes Voggenhuber

Parlamentets arbetsordning
Artikel 98 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. När rådet har enats om nomineringen 
av en kandidat till ämbetet som
kommissionens ordförande, ska talmannen 
uppmana kandidaten att göra ett uttalande 
och redogöra för sitt politiska program 
inför parlamentet. Uttalandet ska följas av 
en debatt.

1. Efter ett uttalande av kandidaten, följt 
av en debatt, ska parlamentet på förslag 
av Europeiska rådet välja
kommissionens ordförande med en 
majoritet av samtliga ledamöter. Om 
kandidaten inte får den nödvändiga 
majoriteten ska talmannen uppmana
Europeiska rådet att inom en månad 
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föreslå en ny kandidat som ska väljas 
enligt samma förfarande.

Rådet ska uppmanas att delta i debatten.

Or. en

Ändringsförslag 141
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 98 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Parlamentet ska godkänna eller avslå 
nomineringen med en majoritet av de 
avgivna rösterna.

2. Om kandidaten inte får den nödvändiga 
majoriteten ska talmannen uppmana 
Europeiska rådet att inom en månad 
föreslå en ny kandidat som ska väljas 
enligt samma förfarande.

Omröstningen ska vara sluten.

Or. el

Ändringsförslag 142
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 103 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Ledamöter av kommissionen, rådet och 
Europeiska rådet kan när som helst anhålla 
om talmannens tillstånd att göra ett 
uttalande. Talmannen avgör när ett 
uttalande får göras och huruvida ett sådant 
uttalande ska följas av en fullständig debatt 
eller endast 30 minuters frågestund med 
korta och koncisa frågor från ledamöterna.

1. Ledamöter av kommissionen, rådet och 
Europeiska rådet kan när som helst anhålla 
om talmannens tillstånd att göra ett 
uttalande. Efter varje möte 
i Europeiska rådet ska dess ordförande 
göra ett uttalande. Talmannen avgör när 
ett uttalande får göras och huruvida ett 
sådant uttalande ska följas av en fullständig 
debatt eller endast 30 minuters frågestund 
med korta och koncisa frågor från 
ledamöterna.

Or. en



PE421.322v01-00 50/76 AM\773817SV.doc

SV

(Detta ändringsförslag ersätter och återger delvis ordalydelsen i ändringsförslag 62 
i förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

Bestämmelsen anpassas till den särställning som Europeiska rådets ordförande innehar.

Ändringsförslag 143
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 108 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Ett utskott, en politisk grupp eller minst 
40 ledamöter får ställa frågor till rådet och 
kommissionen och begära att de ska föras 
upp på parlamentets föredragningslista.

1. Ett utskott, en ständig 
interparlamentarisk delegation, en politisk 
grupp eller minst 40 ledamöter får ställa 
frågor till rådet och kommissionen och 
begära att de ska föras upp på parlamentets 
föredragningslista.

Or. en

Ändringsförslag 144
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 115 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande text Ändringsförslag

Parlamentet kan i enlighet med artikel 132 
besluta att ett ämne som ska debatteras ska 
utgå och ersättas med ett debattämne som 
inte finns på föredragningslistan. 
Resolutionsförslag om de ämnen som valts
ska inges senast på kvällen den dag då 
föredragningslistan godkänns. Talmannen 
ska fastställa den exakta tidsfristen för 
ingivande av sådana resolutionsförslag.

Parlamentet kan i enlighet med artikel 132 
besluta att ett ämne som ska debatteras ska 
utgå och ersättas med ett debattämne som 
inte finns på föredragningslistan. 
Resolutionsförslag om ämnen som 
uppförts på föredragningslistan ska inges 
av utskottet med behörighet i frågor som 
rör skyddet av de mänskliga rättigheterna, 
under beaktande av relevanta 
ståndpunkter som antagits av 
parlamentet, utskott eller delegationer. 
Talmannen ska fastställa den exakta 
tidsfristen för ingivande av sådana 
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resolutionsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 145
Marco Cappato

Parlamentets arbetsordning
Artikel 115 – punkt 4 – stycke 2

Nuvarande text Ändringsförslag

Omröstningar som förrättas
i överensstämmelse med denna artikel får 
efter talmannens och 
talmanskonferensens beslut anordnas 
som en enda omröstning.

Diskussioner och omröstningar som 
genomförs i överensstämmelse med denna 
artikel ska tas upp som första punkt på 
dagordningen för varje 
sammanträdesperiod.

Or. it

Ändringsförslag 146
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 115 – punkt 5

Nuvarande text Ändringsförslag

5. Om två eller flera resolutionsförslag 
inges om samma ämne, ska förfarandet 
i artikel 103.4 tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Artikel 116

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 116 utgår
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Skriftliga förklaringar
1. En skriftlig förklaring på högst 200 ord 
om ett ämne som faller inom Europeiska 
unionens verksamhetsområde kan inges 
av upp till fem ledamöter. Skriftliga 
förklaringar ska tryckas på de officiella 
språken och delas ut. De ska tillsammans 
med namnen på undertecknarna finnas 
i ett register. Detta register ska vara 
offentligt och ska under 
sammanträdesperioderna placeras 
utanför ingången till plenisalen, medan 
det mellan sammanträdesperioderna ska 
placeras på en lämplig plats som bestäms 
av kvestorskollegiet.
Innehållet i en skriftlig förklaring ska inte 
överskrida den sedvanliga formen för en 
förklaring och, i synnerhet, inte innehålla 
beslut om frågor för vars antagande det 
i arbetsordningen anges särskilda 
förfaranden och behörigheter.
2. Varje ledamot har rätt att underteckna 
en skriftlig förklaring som införts 
i registret.
3. När en majoritet av parlamentets 
samtliga ledamöter har undertecknat en 
förklaring ska talmannen underrätta 
parlamentet om detta och i protokollet 
offentliggöra namnen på undertecknarna.
4. En sådan förklaring ska efter 
sammanträdesperioden översändas till de 
institutioner som anges i förklaringen, 
tillsammans med namnen på 
undertecknarna. Förklaringen ska ingå 
i protokollet från det sammanträde där 
förklaringen tillkännagavs. När 
förklaringen på detta sätt har 
offentliggjorts är förfarandet avslutat.
5. En skriftlig förklaring bortfaller om 
den har varit införd i registret längre än 
tre månader och inte har undertecknats 
av minst hälften av parlamentets samtliga 
ledamöter.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Parlamentets arbetsordning
Artikel 131a

Nuvarande text Ändringsförslag

På begäran av föredraganden eller på 
förslag från talmanskonferensen får 
parlamentet också besluta att en fråga som 
inte behöver tas upp i en omfattande debatt 
ska behandlas genom att föredraganden gör 
en kortfattad redogörelse i kammaren. I så 
fall ska kommissionen ha möjlighet att 
uttala sig, och ledamöterna ska ha rätt att 
reagera genom att lägga fram en 
ytterligare skriftlig förklaring i enlighet 
med artikel 142.7.

På begäran av föredraganden eller på
förslag från talmanskonferensen får 
parlamentet också besluta att en fråga som 
inte behöver tas upp i en omfattande debatt 
ska behandlas genom att föredraganden gör 
en kortfattad redogörelse i kammaren. I så 
fall ska kommissionen och en talare per 
politisk grupp ha möjlighet att uttala sig.

Or. en

Motivering

Inom ramen för den kortfattade redogörelsen bör en ledamot per politisk grupp tillåtas att 
uttala sig för att uttrycka sin grupps ståndpunkt vad avser det framlagda betänkandet.

Ändringsförslag 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 131a

Nuvarande text Ändringsförslag

På begäran av föredraganden eller på 
förslag från talmanskonferensen får 
parlamentet också besluta att en fråga som 
inte behöver tas upp i en omfattande debatt 
ska behandlas genom att föredraganden gör 
en kortfattad redogörelse i kammaren. I så 
fall ska kommissionen ha möjlighet att 
uttala sig, och ledamöterna ska ha rätt att 
reagera genom att lägga fram en ytterligare 
skriftlig förklaring i enlighet med 

På begäran av föredraganden och på 
förslag från talmanskonferensen får 
parlamentet också besluta att en fråga som 
inte behöver tas upp i en omfattande debatt 
ska behandlas genom att föredraganden gör 
en kortfattad redogörelse i kammaren. I så 
fall ska kommissionen ha möjlighet att 
uttala sig, varefter ledamöterna kan uttala 
sig genom att direkt begära ordet av 
talmannen. Ledamöterna ska även ha rätt 
att reagera genom att lägga fram en 
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artikel 142.7. ytterligare skriftlig förklaring i enlighet 
med artikel 142.7.

Or. en

Motivering

En kort runda med talare från grupperna skulle möjliggöra en mer omfattande men ändå 
sammanhållen debatt och samtidigt medföra att föredraganden och kommissionen i högre 
grad respekterades.

Ändringsförslag 150
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 142

Nuvarande text Ändringsförslag

Fördelning av talartid Fördelning av talartid samt talarlista
1. Talmanskonferensen kan föreslå 
parlamentet att talartid fördelas för en 
bestämd debatt. Parlamentet ska utan 
debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

1. Talmanskonferensen kan föreslå 
parlamentet att talartid fördelas för en 
bestämd debatt. Parlamentet ska utan 
debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

1a. Ingen ledamot har rätt att yttra sig om 
inte talmannen tilldelat ledamoten ordet. 
Ledamöterna ska rikta sig till talmannen. 
Om en talare avviker från ämnet ska 
talmannen återkalla talaren till 
ordningen.
1b. Talmannen får för den första delen av 
en debatt fastställa en talarlista med en 
eller flera omgångar talare från varje 
politisk grupp som önskar yttra sig – vilket 
ska ske i turordning efter gruppernas 
storlek – samt en grupplös ledamot.

2. Talartiden ska fördelas i enlighet med 
följande kriterier:

2. Talartiden för denna del av debatten ska 
fördelas i enlighet med följande kriterier:

a) En första del av talartiden ska fördelas 
lika mellan alla politiska grupper.

a) En första del av talartiden ska fördelas 
lika mellan alla politiska grupper.

b) En andra del ska fördelas mellan de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter.

b) En andra del ska fördelas mellan de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter.

c) De grupplösa ledamöterna ska tilldelas c) De grupplösa ledamöterna ska tilldelas 
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en sammanlagd talartid som baseras på de 
delar som respektive politisk grupp 
tilldelas enligt a och b ovan.

en sammanlagd talartid som baseras på de 
delar som respektive politisk grupp 
tilldelas enligt a och b ovan.

3. Avsätts en gemensam talartid för flera 
punkter på föredragningslistan, ska de 
politiska grupperna underrätta talmannen 
om hur stor del av talartiden som de avser 
att använda för varje enskild punkt. 
Talmannen ska se till att dessa talartider 
respekteras.

3. Avsätts en gemensam talartid för flera 
punkter på föredragningslistan, ska de 
politiska grupperna underrätta talmannen 
om hur stor del av talartiden som de avser 
att använda för varje enskild punkt. 
Talmannen ska se till att dessa talartider 
respekteras.

3a. Den resterande debattiden ska inte 
fördelas i förväg. I stället ska talmannen 
i regel ge ledamöter ordet i högst en 
minut. Talmannen ska så långt möjligt se 
till att talare från olika politiska 
åsiktsriktningar och från olika 
medlemsstater får ordet.
3b. På begäran kan företräde ges åt
ordföranden eller föredraganden i det 
ansvariga utskottet och åt 
gruppordförande som önskar tala på 
gruppens vägnar, eller åt talare som 
ersätter dessa.
3c. Talmannen får ge ordet till ledamöter 
som genom att hålla upp ett blått kort 
visar att de vill avbryta ett annat 
anförande för att uttala sig kort, om 
talmannen anser att detta inte kommer att 
störa debatten.

4. Talartiden för inlägg om 
sammanträdesprotokollen, 
arbetsordningen, ändringar till det 
slutgiltiga förslaget till föredragningslista 
eller till föredragningslistan får inte 
överstiga en minut.

4. Talartiden för inlägg om 
sammanträdesprotokollen, 
arbetsordningen, ändringar till det 
slutgiltiga förslaget till föredragningslista 
eller till föredragningslistan får inte 
överstiga en minut.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden. 
Kommissionen, rådet och föredraganden 
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden. 
Kommissionen, rådet och föredraganden 
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 
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kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

7. Ledamöter som inte yttrat sig under en 
debatt kan, högst en gång per 
sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig 
förklaring på högst 200 ord som ska 
bifogas protokollet från debatten.

7. Ledamöter som inte yttrat sig under en 
debatt kan, högst en gång per 
sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig 
förklaring på högst 200 ord som ska 
bifogas protokollet från debatten.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter delvis ordalydelsen i ändringsförslag 67 i förslaget till 
betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Motivering

142.1a: För att få en livlig debatt till stånd bör talare först fylla de främsta raderna i 
kammaren.
142.3c: För att utvidga möjligheten att hålla upp det blå kortet. 
142.4a: För att säkerställa att sammanträdena beaktas till fullo och på ett heltäckande sätt 
bör man se till att inget utgår i interimsbetänkandena. Fullständiga sammanfattningar skulle 
även kunna vara nödvändiga i eventuella fall av tvister eller disciplinära åtgärder.

Ändringsförslag 151
Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Artikel 142

Nuvarande text Ändringsförslag

Fördelning av talartid Fördelning av talartid samt talarlista
1. Talmanskonferensen kan föreslå 
parlamentet att talartid fördelas för en 
bestämd debatt. Parlamentet ska utan 
debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

1. Talmanskonferensen kan föreslå 
parlamentet att talartid fördelas för en 
bestämd debatt. Parlamentet ska utan 
debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

1a. Ingen ledamot har rätt att yttra sig om 
inte talmannen tilldelat ledamoten ordet. 
Ledamöterna ska tala från sin plats och 
rikta sig till talmannen. Om en talare 
avviker från ämnet ska talmannen 
återkalla talaren till ordningen.
1b. Talmannen får för den första delen av 
en debatt fastställa en talarlista med en 
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eller flera omgångar talare från varje 
politisk grupp som önskar yttra sig – vilket 
ska ske i turordning efter gruppernas 
storlek – samt en grupplös ledamot.

2. Talartiden ska fördelas i enlighet med 
följande kriterier:

Talartiden för denna del av debatten ska 
fördelas i enlighet med följande kriterier:

a) En första del av talartiden ska fördelas 
lika mellan alla politiska grupper.

a) En första del av talartiden ska fördelas 
lika mellan alla politiska grupper.

b) En andra del ska fördelas mellan de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter.

b) En andra del ska fördelas mellan de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter.

c) De grupplösa ledamöterna ska tilldelas 
en sammanlagd talartid som baseras på de 
delar som respektive politisk grupp 
tilldelas enligt a och b ovan.

c) De grupplösa ledamöterna ska tilldelas 
en sammanlagd talartid som baseras på de 
delar som respektive politisk grupp 
tilldelas enligt a och b ovan.

3. Avsätts en gemensam talartid för flera 
punkter på föredragningslistan, ska de 
politiska grupperna underrätta talmannen 
om hur stor del av talartiden som de avser 
att använda för varje enskild punkt. 
Talmannen ska se till att dessa talartider 
respekteras.

3. Avsätts en gemensam talartid för flera 
punkter på föredragningslistan, ska de 
politiska grupperna underrätta talmannen 
om hur stor del av talartiden som de avser 
att använda för varje enskild punkt. 
Talmannen ska se till att dessa talartider
respekteras.

3a. Den resterande debattiden ska inte 
fördelas i förväg. I stället ska talmannen 
i regel ge ledamöter ordet i högst 
en minut. Talmannen ska så långt möjligt 
se till att talare från olika politiska 
åsiktsriktningar och från olika 
medlemsstater får ordet.
3b. På begäran kan företräde ges åt 
ordföranden eller föredraganden i det 
ansvariga utskottet och åt 
gruppordförande som önskar tala på 
gruppens vägnar, eller åt talare som 
ersätter dessa.
3c. Talmannen får ge ordet till ledamöter 
som genom att hålla upp ett blått kort 
visar att de vill ställa en fråga till en 
annan ledamot under dennes anförande, 
om talaren är införstådd med detta och 
talmannen anser att det inte kommer att 
störa debatten.

4. Talartiden för inlägg om 
sammanträdesprotokollen, 
arbetsordningen, ändringar till det 

4. Talartiden för inlägg om 
sammanträdesprotokollen, 
arbetsordningen, ändringar till det 
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slutgiltiga förslaget till föredragningslista 
eller till föredragningslistan får inte 
överstiga en minut.

slutgiltiga förslaget till föredragningslista 
eller till föredragningslistan får inte 
överstiga en minut.

4a. Utan att det påverkar talmannens 
övriga disciplinära befogenheter kan 
talmannen från det fullständiga 
förhandlingsreferatet avföra anföranden 
och inlägg från ledamöter som inte 
tilldelats ordet eller som överskridit den 
tilldelade talartiden.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden. 
Kommissionen, rådet och föredraganden 
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden. 
Kommissionen, rådet och föredraganden 
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 
kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 
kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

7. Ledamöter som inte yttrat sig under en 
debatt kan, högst en gång per 
sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig 
förklaring på högst 200 ord som ska 
bifogas protokollet från debatten.

7. Ledamöter som inte yttrat sig under en 
debatt kan, högst en gång per 
sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig 
förklaring på högst 200 ord som ska 
bifogas protokollet från debatten.

(Om detta ändringsförslag antas utgår 
artiklarna 141 och 143.)

Or. de

Ändringsförslag 152
Marco Cappato

Parlamentets arbetsordning
Artikel 142 – punkt 2 – led ca (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

ca. Talartiden för de ledamöter som läser 
upp skrivna texter ska minskas med en 
fjärdedel; denna bestämmelse gäller inte 
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när lagar eller juridiska texter citeras. 

Or. it

Ändringsförslag 153
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 142 – punkt 3a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

3a. Den resterande debattiden ska inte 
fördelas i förväg. I stället ska talmannen 
i regel ge ledamöter ordet i högst 
en minut. Talmannen ska så långt möjligt 
se till att talare från olika politiska 
åsiktsriktningar och från olika 
medlemsstater får ordet. Den ordning 
i vilken ledamöterna begärt ordet ska 
beaktas.

Or. en

Motivering

En ny mening har införts mot slutet.

Ändringsförslag 154
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 142 – punkt 3a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

3a. På begäran kan företräde ges åt 
ordföranden eller föredraganden i det 
ansvariga utskottet, åt ordföranden för 
den interparlamentariska delegationen 
med ansvar för det land som berörs av 
debatten och åt gruppordförande som 
önskar tala på gruppens vägnar, eller åt 
talare som ersätter dessa.
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Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter punkt  3b i ändringsförslag 67 (artikel 142 – Fördelning av 
talartid) i förslaget till betänkande (PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Ändringsförslag 155
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 142 – punkt 3b (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

3b. Talmannen kan ge ordet till ledamöter 
som genom att hålla upp ett blått kort 
begärt det, om talmannen anser att detta 
inte kommer att störa debatten. 
Ledamöterna i fråga får uttala sig efter 
det att föregående talare avslutat sitt 
anförande. Talartiden ska inte överskrida 
en halv minut.

Or. el

Ändringsförslag 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Parlamentets arbetsordning
Artikel 144

Nuvarande text Ändringsförslag

Under högst trettio minuter vid varje 
sammanträdesperiods första sammanträde 
ska talmannen tilldela de ledamöter ordet 
som önskar göra anföranden för att 
uppmärksamma parlamentet på en fråga av 
politisk vikt. Talartiden för var och en av 
ledamöterna får inte överskrida en minut. 
Talmannen kan besluta att tillåta ytterligare 
en sådan period senare under samma 
sammanträdesperiod.

Under högst trettio minuter under kvällen 
vid varje sammanträdesperiods första 
sammanträde ska talmannen tilldela de 
ledamöter ordet som önskar göra 
anföranden för att uppmärksamma 
parlamentet på en fråga av politisk vikt. 
Talartiden för var och en av ledamöterna 
får inte överskrida en minut. Talmannen 
kan besluta att tillåta ytterligare en sådan 
period under den sista dagen under samma 
sammanträdesperiod.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 151 – punkt 4 – stycke 3

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 103.4 ska gälla i tillämpliga delar. utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är beroende av behandlingen av ALDE:s förslag om ändring av 
artikel 45.2. Det kommer inte att finnas några skäl att tillåta slumpmässiga gemensamma 
resolutioner om initiativbetänkanden på nytt kan bli föremål för ändringsförslag genom ett 
bättre förfarande.

Ändringsförslag 158
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 157 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. En politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kan begära delad omröstning 
om ett textavsnitt som ska gå till 
omröstning innehåller två eller flera 
bestämmelser, syftar på två eller flera 
punkter eller kan indelas i två eller flera 
delar som var och en har en egen logisk
betydelse eller ett eget normativt värde.

1. En politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kan begära delad omröstning 
om ett textavsnitt som ska gå till 
omröstning innehåller två eller flera 
bestämmelser, syftar på två eller flera 
punkter eller kan indelas i två eller flera 
delar som har en egen betydelse och/eller
ett eget normativt värde.

Or. en

Motivering

Artikeln har i sin nuvarande lydelse visat sig för snäv för parlamentets arbetsrutiner.
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Ändringsförslag 159
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 159

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Parlamentet röstar normalt med 
handuppräckning.

1. Parlamentet röstar normalt genom att 
använda det elektroniska 
omröstningssystemet.

2. Finner talmannen att resultatet av 
omröstningen är oklart ska en ny 
omröstning äga rum med hjälp av det 
elektroniska omröstningssystemet eller, 
om detta är ur funktion, genom att 
ledamöterna reser sig upp.

2. Om det elektroniska 
omröstningssystemet av tekniska orsaker 
inte kan användas ska en ny omröstning 
äga rum med hjälp av handuppräckning
eller genom att ledamöterna reser sig upp.

3. Omröstningsresultaten ska registreras. 3. Omröstningsresultaten ska registreras.

Or. en

Motivering

Det elektroniska omröstningssystemet skulle garantera säkra resultat, visshet om huruvida en 
majoritet eller en kvalificerad majoritet föreligger och huruvida beslutförhet föreligger i 
kammaren och i utskotten utan att resultatet av en omröstning med handuppräckning skulle 
behöva kontrolleras i enlighet med nu gällande artiklar.

Ändringsförslag 160
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 159a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 159a
Slutomröstning

1. När omröstning sker om hela 
lagstiftningstexter, oavsett om det rör sig 
om en enstaka omröstning och/eller om 
en slutomröstning, ska parlamentet 
normalt använda omröstning med 
namnupprop med hjälp av det 
elektroniska omröstningssystemet.
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2. Omröstningsresultaten ska registreras.

Or. en

Motivering

Ansvarsskyldigheten gentemot medborgarna skulle öka om alla slutomröstningar om hela 
lagstiftningstexter gjordes med namnupprop utan att detta påverkar ytterligare begäranden 
enligt artikel 160.

Ändringsförslag 161
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 160 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Utöver de fall som anges i artiklarna 
99.4 och 100.5, ska omröstning med 
namnupprop förrättas om detta skriftligen 
begärs av en politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kvällen före omröstningen, 
såvida inte talmannen fastställer en ny 
tidsfrist.

1. Utöver de fall som anges i artiklarna 
99.4, 100.5 och 159a, ska omröstning med 
namnupprop förrättas om detta skriftligen 
begärs av en politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kvällen före omröstningen, 
såvida inte talmannen fastställer en ny 
tidsfrist.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa arbetsordningen till rådande praxis med tanke på 
att omröstningar med namnupprop alltid görs med hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet.

Ändringsförslag 162
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 160 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Namnuppropet ska ske 
i bokstavsordning och börja med namnet 
på en ledamot som tas fram genom 

2. Omröstningen med namnupprop ska 
genomföras med hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet. Om det senare av 
tekniska orsaker inte kan användas ska 
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lottdragning. Talmannen ska rösta sist. namnuppropet ske i bokstavsordning och 
börja med namnet på en ledamot som tas 
fram genom lottdragning. Talmannen ska 
rösta sist.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa arbetsordningen till rådande praxis med tanke på 
att omröstningar med namnupprop alltid görs med hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet.

Ändringsförslag 163
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 161 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Talmannen kan när som helst besluta
att de omröstningar som avses i artiklarna 
159, 160 och 162 ska förrättas med 
elektroniskt omröstningssystem.

1. Talmannen ska se till att de 
omröstningar som avses i artiklarna 159, 
160 och 162 förrättas med elektroniskt 
omröstningssystem.

Om det elektroniska omröstningssystemet 
av tekniska orsaker inte kan användas, ska 
omröstningen förrättas i enlighet med 
artikel 159, artikel 160.2 eller artikel 162.

Om det elektroniska omröstningssystemet 
av tekniska orsaker inte kan användas, ska 
omröstningen förrättas genom 
handuppräckning eller i enlighet med 
artikel 160.2 eller artikel 162.

Tekniska instruktioner för användningen 
av det elektroniska omröstningssystemet 
ska fastställas av presidiet.

Tekniska instruktioner för användningen 
av det elektroniska omröstningssystemet 
ska fastställas av presidiet.

Or. en

Motivering

För att bevara den interna konsekvensen i parlamentets arbetsordning föreslår författarna att 
artikel 161.1 ändras i linje med de föreslagna ändringarna av artiklarna 159 och 160. 
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Ändringsförslag 164
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 172a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 172a
Antagna texter

1. Texter som parlamentet antagit ska 
offentliggöras omedelbart efter 
omröstningen. De ska föreläggas 
kammaren tillsammans med det relevanta 
sammanträdesprotokollet och förvaras 
i parlamentets arkiv.
2. Texter som parlamentet antagit ska 
genomgå en juridisk och språklig 
slutgranskning under ansvar av 
talmannen. När sådana texter antas efter 
en överenskommelse mellan parlamentet 
och rådet ska slutgranskningen göras av 
de båda institutionerna, som ska verka 
i nära samarbete och gemensamt 
samförstånd.
3. Förfarandet i artikel 204a ska tillämpas 
– för att säkra textens följdriktighet och 
kvalitet under samtidigt beaktande av det 
innehåll som parlamentet önskar ge 
uttryck för – när anpassningar krävs som 
inte bara handlar om rättelser av tryckfel 
eller rättelser som krävs för att samtliga 
språkversioner ska ges en enhetlig 
utformning, bli språkligt korrekta och 
terminologiskt konsekventa.
4. De texter som parlamentet antagit 
enligt förfarandet i artikel 251 
i EG-fördraget ska utformas som 
konsoliderade texter. I fall där 
parlamentets omröstning inte byggde på 
överenskommelser med rådet ska 
eventuella ändringar som antagits 
markeras i den konsoliderade texten.
5. Efter slutförandet ska de antagna
texterna undertecknas av talmannen och 
av generalsekreteraren och offentliggöras 
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i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 74 och 75 i förslaget till betänkande 
(PE405.935v03.00 – FDR 757000).

Ändringsförslag 165
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 175 – rubriken

Nuvarande text Ändringsförslag

Tillsättning av tillfälliga utskott Tillsättning av särskilda utskott

Or. en

Ändringsförslag 166
József Szájer

Parlamentets arbetsordning
Artikel 177 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Utskottens sammansättning ska fullt ut 
avspegla kammarens sammansättning. 
Inget utbyte av platser mellan de politiska 
grupperna ska vara tillåtet.

Or. en

Ändringsförslag 167
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 177 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Vid upprätthållandet av det 
storleksmässiga förhållandet mellan 
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grupperna ska närmaste lämpliga heltal 
användas. Om en grupp beslutar att inte 
ha några platser i ett visst utskott ska 
platserna i fråga förbli vakanta och 
utskottet minska i storlek i motsvarande 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 168
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 179 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Om ett ständigt utskott förklarar sig 
obehörigt att behandla ett ärende, eller om 
en behörighetstvist uppstår mellan två eller 
flera ständiga utskott, ska frågan om 
behörighet hänskjutas till 
talmanskonferensen senast fyra 
arbetsveckor efter det att ärendets 
hänvisning till utskott har tillkännagivits 
i kammaren. 
Utskottsordförandekonferensen ska 
underrättas, vilken kan utfärda 
rekommendationer till 
talmanskonferensen. Talmanskonferensen 
ska fatta beslut senast sex arbetsveckor 
efter det att ärendet hänskjutits till 
konferensen. Annars ska ärendet tas upp 
till beslut på föredragningslistan för 
påföljande sammanträdesperiod.

2. Om ett ständigt utskott förklarar sig 
obehörigt att behandla ett ärende, eller om 
en behörighetstvist uppstår mellan två eller 
flera ständiga utskott, ska frågan om 
behörighet hänskjutas till 
talmanskonferensen senast fyra 
arbetsveckor efter det att ärendets 
hänvisning till utskott har tillkännagivits 
i kammaren. Talmanskonferensen ska fatta 
beslut inom sex arbetsveckor på grundval
av en rekommendation från 
utskottsordförandekonferensen, eller, om 
ingen sådan rekommendation föreligger, 
från dess ordförande. Om 
talmanskonferensen inte har fattat ett 
beslut inom denna frist anses 
rekommendationen vara godkänd.

Or. en

Ändringsförslag 169
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 179 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Nuvarande text Ändringsförslag

Utskottsordförandena kan ingå avtal med 
andra utskottsordförande angående 
fördelningen av ett ärende till ett visst 
utskott, om nödvändigt efter att tillstånd 
har erhållits att inleda ett förfarande med 
associerade utskott i enlighet med 
artikel 47.

Or. en

Ändringsförslag 170
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 181

Nuvarande text Ändringsförslag

Underutskott Arbetsgrupper i utskotten
1. Efter att först ha inhämtat 
talmanskonferensens medgivande kan ett 
ständigt eller tillfälligt utskott, om dess 
arbete så kräver, tillsätta ett eller flera 
underutskott och samtidigt fastställa dessa 
underutskotts sammansättning (se 
artikel 177) och behörighetsområden. 
Underutskott ska inge rapporter till det 
utskott som tillsatt dem.

Utskotten kan inrätta arbetsgrupper som 
hjälper till i deras arbete eller utför 
förberedelsearbete. Sådana arbetsgrupper 
ska erbjudas tekniska och administrativa 
faciliteter som är jämförbara med dem 
som utskotten erbjuds. Presidiet ska 
fastställa genomförandebestämmelser.

2. Det förfarande som gäller för utskott 
ska även gälla för underutskott.
3. Suppleanter har rätt att närvara vid 
underutskottssammanträden på samma 
villkor som vid utskottssammanträden.
4. Denna artikel ska tillämpas på ett 
sådant sätt att beroendeförhållandet 
mellan ett underutskott och det utskott 
som tillsatt det garanteras. Därför ska alla 
ordinarie ledamöter i ett underutskott 
väljas bland de ledamöter som sitter 
i huvudutskottet.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Costas Botopoulos

Parlamentets arbetsordning
Artikel 182a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 182a
Utskottssamordnare och 

skuggföredragande
1. De politiska grupperna och de 
grupplösa ledamöterna i ett utskott får 
utse en av sina medlemmar till 
samordnare.
2. Utskottssamordnarna ska vid behov 
kallas samman av ordföranden för att 
förbereda beslut som utskottet ska fatta, 
särskilt beslut om förfarande och om 
utnämning av föredragande.
3. De politiska grupperna och de 
grupplösa ledamöterna får för varje 
betänkande utse en skuggföredragande 
som ska följa utvecklingen i betänkandet. 
Deras namn ska tillkännages för 
ordföranden.

Or. el

Ändringsförslag 172
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 182a (ny) i kapitel 2

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 182a
Utskottssamordnare och 

skuggföredragande
1. De politiska grupperna och de 
grupplösa ledamöterna i ett utskott får 
utse en av sina medlemmar till 
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samordnare.
2. Utskottssamordnarna ska vid behov 
uppmanas av ordföranden att förbereda 
beslut som utskottet ska fatta, särskilt 
beslut om förfarande och om utnämning 
av föredragande. Utskottet får delegera 
behörigheten att fatta vissa beslut till 
samordnarna, dock inte behörigheten att 
anta betänkanden, yttranden eller 
ändringsförslag. Vice ordförandena får 
inbjudas att delta som rådgivare 
i utskottssamordnarnas möten. 
Samordnarna ska anstränga sig för att nå 
konsensus. I fall där konsensus inte kan 
nås får de fatta beslut endast med en 
majoritet som klart och tydligt 
representerar en stor majoritet i utskottet, 
under beaktande av antalet ledamöter 
i respektive grupp.
2a. Varje grupp ska i början av varje 
kalenderår och i förhållande till gruppens 
storlek tilldelas poäng inför tilldelningen 
av betänkanden. Betänkanden kan också 
tilldelas för noll poäng. Samordnarna ska 
sträva efter konsensus vid tilldelningen av 
betänkanden. I fall där konsensus inte 
kan nås ska frågan gå till omröstning, 
i vilken gruppernas röster räknas 
i förhållande till antalet medlemmar 
i respektive grupp.
3. De politiska grupperna och de 
grupplösa ledamöterna får för varje 
betänkande utse en skuggföredragande 
som ska följa utvecklingen i betänkandet 
och utverka kompromisser inom utskottet 
på gruppens eller de grupplösa 
ledamöternas vägnar. Deras namn ska 
tillkännages för ordföranden. 
Föredraganden ska informera och 
samråda med skuggföredragandena 
under alla faser av 
medbeslutandeförfarandet eller andra 
lagstiftningsförfaranden. De riktlinjer 
som fastställs i [bilaga XYZ] ska 
respekteras till fullo.

Or. en
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ta fasta på den roll som samordnare och 
skuggföredragande spelar i praktiken och att definiera och formalisera den. 
Systemet med att knyta poäng till betänkanden har inte tidigare ingått i arbetsordningen.
Erfarenheterna, särskilt i samband med beslut inom ramen för första behandlingen, visar att 
det är nödvändigt med strängare riktlinjer.

Ändringsförslag 173
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Artikel 184 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Audiovisuella upptagningar av 
förhandlingarna, inklusive 
ljudinspelningar från alla tolkbås, ska 
produceras och göras tillgänglig via
Internet.

Or. en

Ändringsförslag 174
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 185 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. I ett utskott föreligger beslutförhet 
endast när minst en fjärdedel av 
ledamöterna är närvarande. Om en sjättedel 
av utskottets ledamöter innan 
omröstningen inleds så kräver, ska 
emellertid omröstningen anses giltig endast 
om en majoritet av utskottets samtliga 
ledamöter har deltagit i den.

2. I ett utskott föreligger beslutförhet 
endast när minst en fjärdedel av 
ledamöterna är närvarande, vilket kan 
fastställas med hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet. Om en sjättedel av 
utskottets ledamöter innan omröstningen 
inleds så kräver, ska emellertid 
omröstningen anses giltig endast om en 
majoritet av utskottets samtliga ledamöter 
har deltagit i den, vilket kan fastställas 
med hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet.
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Or. en

Motivering

För att bevara den interna konsekvensen i parlamentets arbetsordning föreslår författarna att 
artikel 161 ändras i linje med de föreslagna ändringarna av artiklarna 159 och 160.

Ändringsförslag 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Parlamentets arbetsordning
Artikel 185 – punkt 3

Nuvarande text Ändringsförslag

3. Omröstningar i utskott ska ske med 
handuppräckning, såvida inte en fjärdedel
av utskottets ledamöter begär omröstning 
med namnupprop. I så fall ska 
omröstningen ske i enlighet med 
artikel 160.2.

3. Omröstningar i utskott ska ske med 
handuppräckning, såvida inte en tiondel av 
utskottets ledamöter begär omröstning med 
namnupprop. I så fall ska omröstningen ske 
i enlighet med artikel 160.2..

Or. en

Motivering

Antalet lagstiftningsärenden som avslutas under första behandlingen har ökat markant. 
Samtidigt tillämpas det förenklade förfarandet i kammaren oftare så att omröstningarna i 
utskotten blir mer avgörande och även bör bli lättare att härleda. Ytterligare påtagliga 
tekniska förbättringar av system för elektronisk omröstning har åstadkommits.

Ändringsförslag 176
Hanne Dahl

Parlamentets arbetsordning
Artikel 185 – punkt 3

Nuvarande text Ändringsförslag

3. Omröstningar i utskott ska ske med 
handuppräckning, såvida inte en fjärdedel 
av utskottets ledamöter begär omröstning 
med namnupprop. I så fall ska 
omröstningen ske i enlighet med 
artikel 160.2.

3. Omröstningar i utskott ska normalt ske 
med hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet. Om det senare av 
tekniska orsaker inte kan användas kan 
omröstningen ske med handuppräckning 
eller genom att ledamöterna reser sig upp.
Omröstning med namnupprop ska ske om
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en fjärdedel av utskottets ledamöter begär 
detta. I så fall ska omröstningen ske med 
hjälp av det elektroniska 
omröstningssystemet i enlighet med 
artikel 160.2.

Or. en

Motivering

För att bevara den interna konsekvensen i parlamentets arbetsordning föreslår författarna att 
artikel 161 ändras i linje med de föreslagna ändringarna av artiklarna 159 och 160.

Ändringsförslag 177
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 188 – punkt 6a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

6a. Ordföranden för en delegation ska ges 
en möjlighet att höras av ett särskilt 
utskott när en punkt på 
föredragningslistan rör delegationens 
ansvarsområde. Samma ska gälla vid en 
delegations sammanträden, för 
ordföranden eller föredraganden för ett 
särskilt utskott.

Or. en

Ändringsförslag 178
Andrew Duff

Parlamentets arbetsordning
Avdelning VIIa (ny) – Artikel 190a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Avdelning VII a
TVÄRPOLITISKA GRUPPER

Artikel 190a
Tvärpolitiska grupper
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Parlamentet ska erkänna inrättandet av 
tvärpolitiska grupper.
Presidiet ska fastställa arbetsmetoder så 
att de tvärpolitiska grupperna kan 
sammanträda regelbundet och fungera 
effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 179
Richard Corbett

Parlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Ansvarigt utskott kan besluta att utarbeta 
ett betänkande eller på annat sätt yttra sig 
över de framställningar som det har 
förklarat tillåtliga.

1. Ansvarigt utskott kan besluta att utarbeta 
ett betänkande i enlighet med artikel 45 
eller på annat sätt yttra sig över de 
framställningar som det har förklarat 
tillåtliga.

Utskottet kan, speciellt vid 
framställningar som söker ändra gällande 
lagstiftning, begära yttranden från andra 
utskott i enlighet med artikel 46.

När betänkandet särskilt rör 
tillämpningen eller tolkningen av 
EU:s lagstiftning ska utskottet med 
behörighet på det aktuella området 
associeras i enlighet med artikel 46.1 och 
den första och den andra strecksatsen 
i artikel 47. Ansvarigt utskott ska utan 
omröstning godkänna förslag till delar av 
det resolutionsförslag som mottagits från 
utskottet med behörighet på det aktuella 
området vilka rör tillämpningen eller 
tolkningen av EU:s lagstiftning. Om det 
ansvariga utskottet inte godkänner 
sådana förslag kan det associerade 
utskottet lägga fram dem direkt för 
parlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Marco Cappato

Parlamentets arbetsordning
Bilaga I – Artikel 2 – stycke 3

Nuvarande text Ändringsförslag

Varje ledamot har ett personligt ansvar för 
de upplysningar som lämnas till registret, 
vilka ska uppdateras årligen.

Parlamentet har ett juridiskt ansvar för de 
upplysningar som lämnas till registret, 
vilka ska uppdateras årligen.

Or. it

Ändringsförslag 181
Johannes Voggenhuber

Parlamentets arbetsordning
Bilaga IV – Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Nuvarande text Ändringsförslag

Förslag till ändringar och ändringsförslag 
som ansvarigt utskott har avvisat ska inte 
gå till omröstning i kammaren, om inte ett 
utskott eller minst 40 ledamöter skriftligen 
begär det före en tidpunkt som fastställs av 
talmannen. Denna tidsfrist får under inga 
omständigheter löpa ut senare än 
24 timmar innan omröstningen inleds.

Förslag till ändringar och ändringsförslag 
som ansvarigt utskott har avvisat ska inte 
gå till omröstning i kammaren, om inte ett 
utskott, en politisk grupp eller minst 
40 ledamöter skriftligen begär det före en 
tidpunkt som fastställs av talmannen. 
Denna tidsfrist får under inga 
omständigheter löpa ut senare än 
24 timmar innan omröstningen inleds.

Or. en

Motivering

Det finns inte längre några skäl för att grupper inte på nytt ska kunna lägga fram 
ändringsförslag, i kammaren, inom ramen för budgetförfarandet, i stället för att tvingas gå 
igenom det krångliga och tidskrävande förfarandet med att få tillräckligt många att 
underteckna en begäran.

Ändringsförslag 182
Johannes Voggenhuber

Parlamentets arbetsordning
Bilaga IV – Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1
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Nuvarande text Ändringsförslag

3. För att vara tillåtliga ska sådana förslag 
till ändringar inges skriftligen, vara 
undertecknade av minst 40 ledamöter eller 
ingivna på ett utskotts vägnar samt 
respektera upprätthållandet av balansen 
mellan inkomster och utgifter. Artikel 46.5 
i arbetsordningen ska inte tillämpas.

3. För att vara tillåtliga ska sådana förslag 
till ändringar inges skriftligen, vara 
undertecknade av minst 40 ledamöter eller 
ingivna på ett utskotts eller en politisk 
grupps vägnar samt respektera 
upprätthållandet av balansen mellan 
inkomster och utgifter. Artikel 46.5 
i arbetsordningen ska inte tillämpas.

Or. en

Motivering

Det finns inte längre några skäl för att grupper inte på nytt ska kunna lägga fram 
ändringsförslag, i kammaren, inom ramen för budgetförfarandet, i stället för att tvingas gå 
igenom det krångliga och tidskrävande förfarandet med att få tillräckligt många att 
underteckna en begäran.


