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I. Inledning

Jacek Saryusz-Wolski, ordförande för utskottet för utrikesfrågor (AFET), har lagt fram en 
begäran om en tolkning eller en eventuell ändring av artikel 182 i arbetsordningen på 
grundval av bestämmelserna i artikel 201 i Europaparlaments arbetsordning, för ordföranden 
för utskottet för konstitutionella frågor (AFCO), Jo Leinen.

Jacek Saryusz-Wolski framhöll utskottet för utrikesfrågors särskilda ställning såsom det enda 
utskott som bistås av två underutskott (mänskliga rättigheter – DROI – samt säkerhet och 
försvar – SEDE), och motiverade sin begäran med önskemålet att kunna öka synligheten för 
de två underutskotten genom att erkänna ordförandenas funktion som vice ordföranden för 
utskottet för utrikesfrågor. Detta erkännande skulle till exempel möjliggöra för de två 
underutskottens ordförande att leda arbetet inom utskottet för utrikesfrågor när de ärenden 
som behandlas faller inom deras behörighetsområden.

Talmanskonferensen hade redan diskuterar (vid sitt sammanträde den 12 juli 2007) 
möjligheten att ge de två underutskotten självständig ställning, men avstod från att göra detta. 
De två underutskottens ställning förblev alltså oförändrad inom utskottet för utrikesfrågor i 
syfte att säkerställa ett sammanhållet och integrerat tillvägagångssätt när det gäller att förvalta 
den europeiska utrikespolitiken.

För närvarande innehåller inte parlamentets arbetsordning några särskilda regler om rollen
och ställningen för ordförandena för underutskotten inom ramen för det utskott som de tillhör. 
Utskottet för utrikesfrågor har därför begärt att utskottet för konstitutionella frågor granskar 
artikel 182 i syfte att fastställa om det är möjligt att göra en tolkning som låter ordförandena 
för underutskotten erkännas å tjänstens vägnar som vice ordföranden inom det utskott som har 
bildat dem, eller i motsatt förhållande, om det skulle vara lämpligt att ändra arbetsordningen, 
så att den aktuella formuleringen i artikel 182 ändras enligt följande:

Nuvarande text Föreslagna ändringar

Artikel 182: Utskottspresidium

1. Vid det första utskottssammanträdet 
efter det att val av utskottsledamöter har 
förrättats i enlighet med artikel 177, ska 
utskottet i separata omröstningar välja ett 
presidium bestående av en ordförande och 
en, två eller tre vice ordförande. 
Trots vad som sägs i första stycket ska fyra 
vice ordförande ingå i varje 
utskottspresidium under perioden 
januari 2007 till juli 2009.

Artikel 182: Utskottspresidium

1. Vid det första utskottssammanträdet efter 
det att val av utskottsledamöter har förrättats i 
enlighet med artikel 177, ska utskottet i 
separata omröstningar välja ett presidium 
bestående av en ordförande och en, två eller 
tre vice ordförande. 
Trots vad som sägs i första stycket ska fyra 
vice ordförande ingå i varje utskottspresidium 
under perioden januari 2007 till juli 2009

Ordförandena för de två underutskotten ska 
å tjänstens vägnar anses som vice 
ordföranden för utskottet inom ramen för 



DT\731028SV.doc 3/4 PE409.417v01-00

SV

vilket underutskotten har bildats.

II. Möjliga svar från utskottet för konstitutionella frågor

Ur jurisdisk synvinkel verkar inte det mål som utskottet för konstitutionella frågor fastställt 
helt kunna uppnås genom tolkningsförfarandet, med tanke på fullständighet hos 
bestämmelserna i artikel 182. När det gäller den gällande lagstiftningen anges det faktiskt 
uttryckligen att varje utskottspresidium ska ha fyra vice ordförande, medan ett högsta antal på 
tre vice ordföranden har fastställts för de följande mandatperioderna.

När väl tolkningsmöjligheten har uteslutits är det lämpligt att granska vilka andra alternativ
som finns för att uppfylla de krav som utskottet för utrikesfrågor framför.

1. Det första alternativet är att ändra bestämmelserna i arbetsordningen. Om ordföranden 
för utskottet för utrikesfrågor rekommenderar en ändring av artikel 182 verkar det 
lämpligare att ändra artikel 181, som särskilt avser underutskotten, genom att införa en 
punkt med slutsatser, i vilken rollen för ordförandena för underutskotten inom 
”moderutskottet” noga anges och ger dem funktionen som vice ordförande.

2. Det andra tänkbara alternativet är mer försiktigt. Det skulle i själva verket göra det 
möjligt att delvis uppfylla de krav som utskottet för utrikesfrågor har ställt utan att 
ändra arbetsordningen. Denna lösning bygger på det enkla konstaterandet att det 
saknas föreskrifter som uttryckligen hindrar ordföranden för huvudutskottet att ansluta 
ordförandena för underutskotten till arbetet i presidiet, eller bemyndiga dem att vara 
ordförande vid debatter om de särskilda frågor som behandlas av de berörda 
underutskotten. Det verkar alltså acceptabelt att ordföranden för ett ”moderutskott” i 
praktiken använder sig av de befogenheter som han redan underförstått har erkänts för 
att öka synligheten för den verksamhet och roll som ordförandena för underutskotten 
bedriver och spelar. I utövandet av dessa underförstådda befogenheter bör naturligtvis 
ordförandens beslut granskas av presidiet som helhet och godkännas av detta.

III. Debatten som förts i utskottet

Vid den preliminära debatten i utskottet den 26 maj lade föredraganden fram de två 
ovannämnda alternativen för att skapa sig en uppfattning om vilket som utskottet var för. 
Vilka de inledande avsikterna än var, inriktades debatten till stor del på frågan om ställningen 
för underutskotten SEDE och DROI – med en mycket mer allmän räckvidd. Vissa ledamöter 
tog faktiskt tillfället i akt för att begära en omvandling av dessa två underutskott till 
fullvärdiga utskott. Men, som ordförande Jo Leinen påminde om, har utskottet för 
konstitutionella frågor inte behörighet i detta avseende. Det skulle faktiskt ankomma på 
talmanskonferensen att fatta ett sådant beslut, för att sedan lägga fram det för omröstning i 
parlamentet.

Däremot, när det mer specifikt gäller syftet med den begäran som utskottet för utrikesfrågor 
lade fram, inskränker sig föredraganden till att understryka att den diskussion som fördes i 
utskottet inte gjorde det möjligt att fastslå om det finns ett enhetligt stöd för ändringsförslaget.
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IV. Slutsatser

Mot bakgrund av konstaterandena från debatten i utskottet, rekommenderade föredraganden 
antagandet av ett mer försiktigt tillvägagångssätt, som tar hänsyn till bristen på en tillräckligt 
stor enighet för en eventuell ändring av arbetsordningen.

Dessutom verkar en ändring av artikel 182 eller artikel 181 inte önskvärd, med hänsyn till 
betydelsen av den politiska balans som, i dess nuvarande form, de berörda reglerna gör det 
möjligt att fastställa och bevara. Bakom de särskilda bestämmelserna om presidiets 
sammansättning finns faktiskt den underförstådda viljan att garantera en rättvis och 
proportionell fördelning av de viktigaste politiska krafter som finns i parlamentet. Även 
utnämningen av en eller flera officiella vice ordförande skulle riskera att äventyra eller i vart 
fall göra strävan efter en sådan politisk balans mer komplex i de olika parlamentariska 
utskotten.

Allmänt sett anser föredraganden följaktligen att det är möjligt att uppfylla de krav som 
utskottet för utrikesfrågor har framfört utan att behöva genomföra faktiska ändringar av 
arbetsordningen. Detta sistnämnda säkerställer i själva verket underförstått en tillräckligt stor 
handlingsmarginal för varje utskotts ordförande att förvalta just det utskottets interna 
verksamhet. 

Det föreslås alltså att utskottet för konstitutionella frågor för parlamentet ska lägga fram en 
följande tolkning enligt artikel 182.1, i enlighet med artikel 201.3 i arbetsordningen:

”I artikel 182.1 förbjuds inte ordföranden för huvudutskottet att ansluta ordförandena för 
underutskotten till arbetet i presidiet, eller bemyndiga dem att vara ordförande vid debatter 
om de särskilda frågor som behandlas av de berörda underutskotten, förutsatt att detta 
förfarande granskas av presidiet i sin helhet och godkänns av detta”.
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