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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning
(2005/2036(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sitt beslut av den 14 december 2004 om valprövning1 och särskilt 
punkt 6 i det beslutet,

– med beaktande av generalsekreterarens skrivelse av den 15 februari 2005,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under 
nästa sammanträdesperiod i enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 3, punkt -1 (ny)

-1. Efter ett val till Europaparlamentet 
skall talmannen uppmana de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna att utan 
dröjsmål meddela parlamentet namnen på 
de valda ledamöterna, så att 
Europaparlamentets sammansättning blir 
fullständig från och med öppnandet av
den första sammanträdesperioden efter 
valet.
Samtidigt skall talmannen göra dessa 
myndigheter uppmärksamma på de 
relevanta bestämmelserna i akten av den 
20 september 1976 och uppmana dem att 
vidta nödvändiga åtgärder för att undvika 
oförenlighet med uppdraget som ledamot 
av Europaparlamentet.

  
1 EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 51; föredragande Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i den nuvarande artikeln 3.6, som 
kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt -1a (ny)

-1a. Varje vald ledamot vars namn 
meddelats parlamentet skall, innan han 
tillträder sitt uppdrag som ledamot, avge 
en skriftlig förklaring om att han inte 
innehar något uppdrag som är oförenligt 
med uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, enligt vad som avses i 
akten av den 20 september 1976. Varje 
ledamot vars mandat inte har prövats eller 
för vilken det inte har fattats beslut i en 
tvist får, förutsatt att han undertecknat en 
sådan skriftlig förklaring, delta i 
parlamentets och dess organs 
sammanträden med oinskränkta 
rättigheter.
Om talmannen på grundval av allmänt 
kända fakta måste dra slutsatsen att en 
ledamot innehar ett uppdrag som är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, enligt vad som avses i 
akten av den 20 september 1976, skall 
talmannen meddela parlamentet detta och 
föreslå att ledamotens plats förklaras 
vakant.

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i den nuvarande artikeln 3.5, som 
kommer att utgå om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 2, stycke 2

Giltigheten av en ledamots mandat kan inte 
bekräftas förrän ledamoten har avgivit de 
skriftliga förklaringar som följer av 
artikel 7 i akten av den 20 september 1976 
och bilaga I till arbetsordningen.

Giltigheten av en ledamots mandat kan inte 
bekräftas förrän ledamoten har avgivit de 
skriftliga förklaringar som följer av denna 
artikel och bilaga I till arbetsordningen.

Ändringsförslag 4
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Artikel 4, punkt 4

4. Oförenligheter som härrör från 
nationell lagstiftning skall anmälas till 
parlamentet, som skall notera dessa.

4. När en behörig myndighet i en 
medlemsstat meddelar talmannen att
mandatperioden för en ledamot av 
Europaparlamentet avslutats i enlighet 
med bestämmelserna i medlemsstatens 
lagstiftning, till följd av antingen 
oförenlighet enligt artikel 7.3 i akten av 
den 20 september 1976 eller 
tillbakadragande av mandatet enligt 
artikel 13.3 i denna akt, skall talmannen 
meddela parlamentet att mandatperioden 
avslutats den dag som medlemsstaten 
angett och uppmana medlemsstaten att
utan dröjsmål tillsätta den vakanta 
platsen.

I de fall medlemsstaternas eller unionens 
behöriga myndigheter eller ledamoten i 
fråga underrättar talmannen om att en 
ledamot tilldelats ett uppdrag eller 
utnämnts till ett ämbete som är oförenligt 
med uppdraget som ledamot av 
parlamentet skall talmannen underrätta 
parlamentet, som fastställer att platsen är 
vakant.

I de fall medlemsstaternas eller unionens 
behöriga myndigheter eller ledamoten i 
fråga underrättar talmannen om att en 
ledamot tilldelats ett uppdrag eller 
utnämnts eller valts till ett ämbete som är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av 
parlamentet i enlighet med artikel 7.1 och 
7.2 i akten av den 20 september 1976 skall 
talmannen underrätta parlamentet, som 
fastställer att platsen är vakant.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 6, strecksats 2

– Vid utnämning till ett ämbete eller 
tilldelning av ett uppdrag, som är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, antingen på grundval 
av nationell vallag eller på grundval av
artikel 7 i akten av den 20 september 1976: 
från och med den dag som ledamoten eller 
medlemsstaternas eller unionens behöriga 
myndigheter angivit.

– Vid utnämning till ett ämbete eller val till
ett uppdrag som är oförenligt med 
uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet enligt vad som avses i 
artikel 7.1. och 7.2 i akten av den 
20 september 1976: från och med den dag 
som ledamoten eller medlemsstaternas 
eller unionens behöriga myndigheter 
angivit.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 7
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7. När parlamentet fastställt att en plats är 
vakant skall det underrätta berörd 
medlemsstat om detta.

7. När parlamentet fastställt att en plats är 
vakant skall det underrätta berörd 
medlemsstat om detta och uppmana den 
att utan dröjsmål tillsätta den vakanta 
platsen.

Ändringsförslag 7
Artikel 11, tolkningen

Tas frågor som rör granskning av bevis 
upp under ålderspresidentens ledning av 
sammanträdet, skall dessa frågor hänvisas 
till utskottet med behörighet i frågor som 
rör valprövning.

Ålderspresidenten skall utöva de av 
talmannens befogenheter som det 
hänvisas till i artikel 3.-1a andra stycket. 
Övriga frågor som rör granskning av bevis 
och som tas upp under ålderspresidentens 
ledning av sammanträdet skall hänvisas till 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
valprövning.
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MOTIVERING

1. I sitt beslut av den 14 december 2004 om valprövning1 konstaterade parlamentet följande: 
”De ändringar av akten av den 20 september 1976 som genomförts genom rådets 
beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002 har 
visat att bestämmelserna i artiklarna 3–4 i arbetsordningen är otillräckliga, särskilt när 
det gäller antagande av åtgärder för att kontrollera om det föreligger uppenbara 
oförenligheter (i enlighet med artikel 7 i akten av den 20 september 1976) efter öppnandet 
av Europaparlamentets konstituerande sammanträde.” Utskottet för konstitutionella 
frågor har uppmanats att undersöka ”frågan om ändring av artiklarna 3–4 i 
arbetsordningen, dels för att anpassa dem till akten av den 20 september 1976, i dess 
ändrade lydelse, dels för anta bestämmelser som gör det möjligt för parlamentet att 
reagera på eventuella fall av uppenbar [oförenlighet] så att alla parlamentariker kan inta 
sina platser vid det konstituerande sammanträdet”.

2. Europaparlamentet är behörigt att genomföra valprövning för sina ledamöter i enlighet 
med artikel 12 i den nämnda akten, enligt vilken parlamentet skall ”beakta de valresultat 
som medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana tvister som kan 
uppkomma på grund av bestämmelserna i denna akt, dock inte tvister som uppkommer på 
grund av nationella bestämmelser som akten hänvisar till”. Med andra ord: Akten ger 
Europaparlamentet ansvaret för att se till att det är lagenligt sammansatt, i den 
utsträckning det gäller genomförandet av bestämmelserna i denna akt.

3. Parlamentets arbetsordning bör därför erbjuda lämpliga förfarandeinstrument för att det 
skall kunna garanteras att parlamentet alltid handlar i en lagenlig sammansättning.

4. Vissa praktiska svårigheter har förekommit när bestämmelserna i akten har tillämpats, 
särskilt på grund av att medlemsstaternas behöriga myndigheter i vissa fall har meddelat 
namnen på de valda kandidaterna med försening, och i samband med ändringsförslaget till 
artikel 7 i akten, som föreskriver att uppdraget som ledamot av Europaparlamentet är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av ett nationellt parlament.

5. Delvis kommer förslagen i detta betänkande att innebära att den bästa praxis som 
utvecklats av parlamentets förvaltning skrivs in i arbetsordningen2. I den mån de är 
nyskapande har de utformats för att tillhandahålla styrmedel som både är lätta att tillämpa 
och innebär att de valda parlamentsledamöternas stadgeenliga rättigheter och deras 
värdighet respekteras fullt ut. För att gynna insynen föreslås vidare en ny ordningsföljd 
bland de berörda bestämmelserna så att de följer den kronologiska ordningen mellan de 
olika stegen i förfarandet.

6. Genom ändringsförslag 1 genomförs befintlig praxis som innebär en uppmaning till 
myndigheterna i medlemsstaterna för att uppmärksamma dessa på behovet av att lämna 
meddelanden i tid för att garantera att det nyvalda parlamentet fungerar korrekt från och 
med sitt konstituerande sammanträde. Vidare verkar det lämpligt att påminna 

  
1 EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 51; föredragande: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Den praxis som följs för närvarande beskrivs i ett meddelande från parlamentets tjänsteenheter som 
offentliggjorts i meddelandet till ledamöterna PE 368.027v01-00.
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medlemsstaterna om deras ansvar att kontrollera att ingen oförenlighet föreligger innan de 
lämnar sina meddelanden.

7. I ändringsförslag 2 föreslås en nyordning med målet att undvika en situation där en vald 
ledamot som innehar ett oförenligt uppdrag kan delta i parlamentets beslut. Enligt 
villkoren i det föreslagna ändringsförslaget skulle den förklaring som för närvarande krävs 
enligt artikel 3.2 andra stycket i arbetsordningen och i vilken ledamoten förklarar att han 
inte innehar något uppdrag som enligt artikel 7 i akten av den 20 september 1976 är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, behöva inges av varje 
ledamot innan denne tillträder sitt uppdrag i parlamentet. Rätten att tillträda uppdraget i 
parlamentet och dess organ och att åtnjuta de rättigheter som sammanhänger härmed 
skulle omfattas av förbehållet att en sådan förklaring först måste inges. Bestämmelsen i 
artikel 3.2 andra stycket om att giltigheten av en ledamots mandat inte kan bekräftas så 
länge en sådan förklaring saknas skulle gälla även i fortsättningen.

8. Eftersom relevanta fakta i ett fall av oförenlighet oftast är något som är allmänt känt, 
verkar en preliminär förklaring av detta slag kunna vara en tillräcklig garanti för att ingen 
som innehar ett oförenligt uppdrag tillträder ett uppdrag som ledamot av 
Europaparlamentet. Å andra sidan finns det, om en ledamot avböjer att avge en sådan 
förklaring innan han påbörjar sitt uppdrag, tillräckliga skäl för att misstänka att det kan 
röra sig om ett fall av oförenlighet, vilket motiverar att ledamoten i fråga hindras från att 
utnyttja sina rättigheter fram till dess att han ingivit sin förklaring eller ärendet har 
klargjorts på annat sätt.

9. Den andra förnyelsen i ändringsförslag 2 är att talmannen uttryckligen ges behörighet att 
informera parlamentet när det på grundval av allmänt kända fakta har konstaterats utom 
allt rimligt tvivel att en ledamot innehar ett oförenligt uppdrag. I enlighet med 
bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 skulle detta ge parlamentet möjlighet
att fastställa att en plats är vakant.

10. I ändringsförslag 3 föreslås enbart en teknisk justering, eftersom den berörda förklaringen 
inte nödvändigtvis krävs enligt akten av den 20 september 1976. Detta krav är en 
förfarandebestämmelse som parlamentet legitimt infört i sin arbetsordning i syfte att 
korrekt genomföra bestämmelserna i akten.

11. Avsikten med ändringsförslagen 4, 5 och 6 är enbart att anpassa bestämmelserna i 
parlamentets arbetsordning till bestämmelserna i akten av den 20 september 1976, senast 
ändrad genom beslutet av den 25 juni och av den 23 september 2002.

12. I ändringsförslag 7 föreslås en tolkning till artikel 11 som rör ålderspresidenten och som 
ger denne möjlighet att föreslå parlamentet att avgöra entydiga fall av oförenlighet, om 
sådana skulle bli aktuella vid det konstituerande sammanträdet.


