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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69b (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 69b (*)
1. Följande dokument ska göras 
tillgängliga för ledamöterna:
a) Budgetförslaget som läggs fram av 
kommissionen.
b) En sammanfattning av rådets 
överläggningar om budgetförslaget.
c) Rådets ståndpunkt beträffande 
budgetförslaget, upprättad i enlighet med 
artikel 314.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
d) Förlikningskommitténs gemensamma 
förslag.
e) 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
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Motivering

Detta ändringsförslag innebär små ändringar i förhållande till förslaget till betänkande. 
Genom ändringsförslaget utgår hänvisningarna till Euratomfördragets artiklar eftersom de 
kommer att upphävas enligt artikel 5 i protokoll 2 som ändrar Euratomfördraget. Det föreslås 
vidare att den befintliga formuleringen ”ska tryckas och delas ut” ersätts med ”ska göras 
tillgängliga för ledamöterna”, vilket verkar lämpligare med tanke på arten och storleken när 
det gäller vissa dokument.

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69e (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 69e (*)
Budgetförlikning

1. Talmannen ska sammankalla 
förlikningskommittén i enlighet med 
artikel 314.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
2. Parlamentets delegation till 
förlikningskommitténs sammanträden ska 
vad avser antalet ledamöter motsvara 
rådets delegation.
3. Delegationens ledamöter ska årligen 
utses av de politiska grupperna före 
parlamentets omröstning om rådets 
ståndpunkt och företrädesvis hämtas från 
ledamöterna av utskottet med behörighet i 
budgetfrågor och andra berörda utskott. 
Delegationen ska ledas av parlamentets 
talman. Parlamentets talman kan 
delegera denna uppgift till en vice talman 
som har erfarenhet av budgetfrågor eller 
till ordföranden för utskottet med 
behörighet i budgetfrågor.
4. Artikel 64.2, 64.4, 64.5, 64.7 och 64.8 
ska tillämpas.
5. När 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 



PA\760662SV.doc 5/6 PE418.140v01-00

SV

14 dagar efter dagen för 
överenskommelsen. Artikel 65.2 och 65.3 
ska tillämpas.
6. Det gemensamma förslaget i sin helhet 
ska bli föremål för en enda omröstning. 
Omröstningen ska förrättas med 
namnupprop. Det gemensamma förslaget 
ska anses antaget om inte en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter avvisar 
det.
7. 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.
Omröstningen om bekräftelsen ska föras 
in på föredragningslistan för ett 
parlamentssammanträde som ska hållas 
inom 14 dagar efter att rådet meddelat att 
det avvisat det gemensamma förslaget.
Ändringarna ska anses bekräftade om de 
antas en majoritet av parlamentets 
samtliga ledamöter och tre femtedelar av 
de avgivna rösterna.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”förslag om att avvisa” det gemensamma förslaget i förslaget till 
betänkande är onödigt med tanke på att det bara kan ske en enda omröstning om förslaget 
som helhet.  Med anledning av den särskilda majoritet som krävs för att avvisa det 
gemensamma förslaget, skulle dessutom tanken på en omröstning om förslaget som helhet 
parallellt med en omröstning om ett eventuellt förslag om att avvisa förslaget vara 
förvirrande. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till Europaparlamentets behov av att 
kunna reagera inom 14 dagar efter att rådet ensamt eventuellt avvisat det gemensamma 
förslaget och påminna om villkoren för att ändringar ska anses bekräftade.
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Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69h (ny) (*)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 69h (*)
Finanspolitiskt trepartsmöte

Talmannen ska medverka i regelbundna 
möten mellan Europaparlamentets talman 
samt rådets och kommissionens 
ordförande vilka ska sammankallas på 
kommissionens initiativ inom ramen för 
de budgetförfaranden som avses i 
avdelning II i sjätte delen av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Talmannen ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att främja samråd och närma 
institutionernas ståndpunkter till 
varandra i syfte att göra det lättare att 
genomföra de ovannämnda förfarandena.
Parlamentets talman kan delegera denna 
uppgift till en vice talman som har 
erfarenhet av budgetfrågor eller till 
ordföranden för utskottet med behörighet 
i budgetfrågor.

Or. en

Motivering

Den nya bestämmelse som föreslås i förslaget till betänkande ska tillämpas på alla 
förfaranden för finansiella frågor som räknas upp under avdelning II i sjätte delen av 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (formulering som föredras framför ”denna 
avdelning”) och inte bara på det årliga budgetförfarandet. Som sådan ska denna 
bestämmelse placeras i avdelningens sista del och inte i mitten av bestämmelserna avseende 
det årliga budgetförfarandet.


