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B6-0087/2004 

EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

Ändringsförslag 1 

Kapitel 4, rubriken 

POLITISKA GRUPPER POLITISKA OCH NATIONELLA 
GRUPPER 

 

Ändringsförslag 2 

Artikel 29, rubriken 

Bildande av politiska grupper Bildande av politiska och nationella grupper 

 

Ändringsförslag 3 

Artikel 29, punkt 1, första meningen 

1. Ledamöter får bilda grupper efter politisk 
tillhörighet. 

1. Ledamöter får bilda grupper efter politisk 
eller nationell tillhörighet. 

 

Ändringsförslag 4 

Artikel 29, punkt 2a (ny) 

 2a. En nationell grupp skall omfatta mer 
än hälften av ledamöterna från en viss 
medlemsstat. 

 

Ändringsförslag 5 

Artikel 29, punkt 2b (ny) 

 2b. Ledamöter från etniska minoriteter kan 
om de vill ansluta sig till andra 
medlemsstaters nationella grupper, under 
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förutsättning att den nationella gruppen 
godtar det. 

 

Ändringsförslag 6 

Artikel 29, punkt 4 

4. Bildandet av en politisk grupp skall 
anmälas till talmannen. Anmälan skall 
omfatta gruppens namn, dess medlemmar 
och dess styrelseledamöter. 

4. Bildandet av en politisk eller nationell 
grupp skall anmälas till talmannen. Anmälan 
skall omfatta gruppens namn, dess 
medlemmar och dess styrelseledamöter. 

 

Ändringsförslag 7 

Artikel 30, rubriken 

De politiska gruppernas verksamhet och 
rättsliga ställning 

De politiska och nationella gruppernas 
verksamhet och rättsliga ställning 

 

Ändringsförslag 8 

Artikel 30, punkt 1 

1. De politiska grupperna skall utföra sina 
uppgifter inom ramen för unionens 
verksamhet, även de arbetsuppgifter som 
tillkommer dem genom arbetsordningen. De 
politiska grupperna skall inom ramen för 
generalsekretariatets tjänsteförteckning 
förfoga över ett sekretariat, administrativa 
faciliteter och de anslag som förs upp i 
parlamentets budget. 

1. De politiska och nationella grupperna 
skall utföra sina uppgifter inom ramen för 
unionens verksamhet, även de 
arbetsuppgifter som tillkommer dem genom 
arbetsordningen. De politiska och nationella 
grupperna skall inom ramen för 
generalsekretariatets tjänsteförteckning 
förfoga över ett sekretariat, administrativa 
faciliteter och de anslag som förs upp i 
parlamentets budget. 

 

Ändringsförslag 9 

Artikel 30, punkt 3 

3. I dessa bestämmelser skall anges de 
administrativa och ekonomiska 
konsekvenserna i händelse av att en politisk 
grupp upplöses. 
 

3. I dessa bestämmelser skall anges de 
administrativa och ekonomiska 
konsekvenserna i händelse av att en politisk 
eller nationell grupp upplöses. 
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Ändringsförslag 10 

Artiklarna 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90.4, 97.2, 99.4, 101.3, 102.3, 
103.2, 103.4, 108.1, 114.1, 115.1, 115.3, 115.6, 131.1, 131.2, 131.3, 132.1, 133.1, 133.3, 

133.4, 134.1, 140, 142.2, 142.3, 143.4, 150, 151.4, 155.5, 157.1, 160.1, 160.2, 161.2, 163.1, 
168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 170.1, 170.4, 171, 177.1, 177.4, 178.1, 178.2, 188.2, 200.1, 201.4 

samt bilaga II.B.3, bilaga III.5 och 6, bilaga IV.2.2, 3.2 och 7.2 och bilaga XV.1.3 

På grund av ovanstående ändringsförslag och som komplettering till dessa skall alla de 
bestämmelser (artiklar och bilagor) som anges i detta ändringsförslag ändras på följande sätt: 
Orden ”politisk(a) grupp(er)” skall genomgående ersättas med ”politisk(a) och nationell(a) 
grupp(er)” respektive ”politisk(a) eller nationell(a) grupp(er)”. 

 
 
 
 

****************** 
  
 
 
 Motivering 
 
 
Varje medlemsstat har sina specifika behov och prioriteringar som behöver diskuteras över 
de politiska gränserna, ofta med landets ambassadör till EU och dennes personal. Nuvarande 
praxis att ha möte med nationella delegationer inom varje politisk grupp räcker inte för att få 
fram alla synpunkter som kan vara relevanta för en viss fråga med tanke på enskilda länders 
intressen. För att sådana diskussioner över de politiska gränserna skall kunna hållas bör de 
nationella grupperna ges officiell ställning i parlamentet och ges nödvändiga tekniska 
faciliteter (mötesrum, personal osv.). 

Att tillhöra en nationell grupp bör inte vara ett hinder för en ledamot att också tillhöra den 
politiska grupp han eller hon väljer, eller att vara grupplös. Därför måste kapitel 4 i 
arbetsordningen formuleras om. 
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