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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 47 i Europaparlamentets arbetsordning
(2007/2016(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0461/2006),

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under 
nästa sammanträdesperiod.

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

Ändringsförslag 1
Artikel 47

Förstärkt samarbete mellan utskott Förfarande med associerade utskott

När talmanskonferensen anser att en fråga 
faller i stort sett lika mycket inom två 
utskotts behörighetsområde, eller om olika 
delar av frågan faller inom två olika
utskotts behörighetsområde, skall artikel 46 
tillämpas med följande tillägg: 

När en behörighetsfråga hänskjutits till 
talmanskonferensen i enlighet med 
artikel 179.2 eller artikel 45 och 
talmanskonferensen anser att denna fråga 
faller i stort sett lika mycket inom två eller 
fler utskotts behörighetsområde, eller att
olika delar av frågan faller inom två eller 
fler utskotts behörighetsområde, skall 
artikel 46 tillämpas med följande tillägg: 

– De båda utskotten skall gemensamt 
komma överens om tidsplanen. 

– De berörda utskotten skall gemensamt 
komma överens om tidsplanen.

– Föredraganden och föredraganden av 
yttrande skall sträva efter att komma 
överens om den text de lägger fram för sina 
respektive utskott och hur de ställer sig till 
eventuella ändringsförslag. 

– Föredraganden och föredragandena av 
yttrande skall hålla varandra underrättade 
och sträva efter att komma överens om den 
text de lägger fram för sina respektive 
utskott och hur de ställer sig till eventuella 
ändringsförslag. 

– De berörda utskotten kan 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 skall 
bedrivas.

– Det ansvariga utskottet skall utan 
omröstning godta ändringsförslag från det
rådgivande utskottet om förslagen rör 
frågor som det ansvariga utskottets 
ordföranden, på grundval av bilaga VI, 
anser faller inom det rådgivande utskottets 
behörighetsområde, och inte som strider 
mot andra delar av betänkandet.

– Det ansvariga utskottet skall utan 
omröstning godta ändringsförslag från ett
rådgivande utskott om förslagen rör frågor 
som det ansvariga utskottets ordförande, 
på grundval av bilaga VI, anser falla inom 
det rådgivande utskottets 
behörighetsområde, och som inte strider 
mot andra delar av betänkandet.
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Motivering

Den föreslagna ändringen av den nuvarande ordalydelsen i artikel 47 återspeglar 
majoritetens åsikt i utskottet för konstitutionella frågor, nämligen att artikeln bör göras 
flexiblare men inte ändras radikalt: Förfarandet bör vara tillgängligt även när fler än två 
utskott önskar delta, och de exakta villkoren för deras samarbete och uppdelningen av arbete 
och behörighet bör från fall till fall kunna fastställas utskotten emellan.

I den ändrade artikeln nämns nu ett av de krav som är grundläggande om denna typ av 
förfarande skall bli framgångsrik, nämligen intensiv och regelbunden kommunikation mellan 
de berörda föredragandena. Det föreslås att artikelns rubrik ändras för att undvika 
sammanblandning med fördragsterminologin: bestämmelser om ett närmare samarbete 
mellan medlemsstaterna i enlighet med avdelning VII i fördraget om Europeiska unionen.

Inledningsfrasen har ändrats för att tydliggöra att frågan huruvida ett förstärkt samarbete, nu 
under det nya namnet ”förfarande med associerade utskott”, bör äga rum är en variant av 
frågan om utskottens behörighet. Om en sådan fråga uppstår i samband med ett 
lagstiftningsbetänkande måste den behandlas i överensstämmelse med artikel 179.2. Om 
frågan uppstår i samband med att ett utskott har för avsikt att utarbeta ett initiativbetänkande 
måste den behandlas enligt tillståndsförfarandet i artikel 45 och tolkningen till denna artikel.
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MOTIVERING

Efter en diskussion i utskottsordförandekonferensen, som ledde till att det hölls ett 
seminarium i Limelette1 den 22–23 juni 2006, lade Daul i egenskap av ordförande för detta 
organ fram ett förslag till ändring av artiklarna 46 och 47 i arbetsordningen2, vars främsta 
syfte var ett nå en bättre balans mellan de berörda utskotten för att se till att de verkligen 
samarbetar.

Ändringsförslaget till artikel 47 i detta förslag till betänkande ansluter sig i stor utsträckning 
till det förslaget när det gäller att öppna förfarandet för fler än två utskott och göra det 
flexiblare. Emellertid följs inte det ursprungliga förslaget när det gäller möjligheten för det 
rådgivande utskottet att lägga fram ändringsförslag direkt i kammaren när det inte är möjligt 
att uppnå gemensamma kompromissändringsförslag tillsammans med det ansvariga utskottet. 
Denna del av förslaget grundas på antagandet att redan möjligheten för det rådgivande 
utskottet att lägga fram sådana ändringsförslag som en ”sista utväg” kommer att skapa ett 
gemensamt intresse för verkligt samarbete och därmed inte leda till fler ändringsförslag i 
kammaren.

Föredraganden är skeptisk till ett sådant antagande. Man måste här komma ihåg att det fram 
till för ungefär tio år sedan var möjligt för alla utskott att lägga fram ändringsförslag i 
kammaren. Detta fick i praktiken till följd att de rådgivande utskotten systematiskt lade fram 
ändringsförslagen igen direkt vid plenarsammanträdena, när dessa inte tagits med av det 
ansvariga utskottet. Att man gav det ansvariga utskottet sista ordet var således avsett som ett 
filter för att skydda kammaren från alltför många ändringsförslag.

Om det finns verkligen oöverstigliga skillnader mellan de hållningar som intas av de utskott 
som deltar i ett förfarande med förstärkt samarbete, behöver ändringsförslagen från det ena 
eller det andra utskottet ändå stöd från de större politiska grupperna för att kunna antas. I 
sådana lägen är det således de politiska gruppernas naturliga uppgift att finna vägar för att 
skapa det nödvändiga samförståndet. Sådana lägen kan emellertid till stor del undvikas om de 
berörda ordförandena och föredragandena utövar sitt ledarskap och samarbetar fullt ut. 
Avsikten med den nya tredje strecksatsen, som ordagrant tagits över från Dauls förslag, är att 
möjliggöra och uppmuntra till sådant samarbete.

Detta förslag till betänkande innehåller inte heller ändringsförslag 1 i Dauls förslag, där det 
infördes en tidsfrist i artikel 47 för de utskott som önskar avge ett yttrande. Föredraganden 
anser att en sådan tidsfrist inte uttryckligen behöver anges eftersom den redan existerar 
implicit. Enligt artikel 179.2 skall nämligen en fråga om behörighet  hänskjutas till 
talmanskonferensen ”senast fyra arbetsveckor efter det att ärendets hänvisning till utskott har 
tillkännagivits i kammaren”. Från denna formulering kan man härleda att en begäran om att få 
delta i egenskap av rådgivande utskott eller, i analogi med detta, att associeras inom ett 
förstärkt samarbete måste göras i tid för att respektera denna tidsfrist.

  
1 Slutsatserna från detta seminarium, ”Limelette-förklaringen”, sändes till talmannen med en skrivelse av den 
28 juni 2006. De innehåller i en bilaga detaljerade förslag till ändringar i artikel 47.
2 I enlighet med artikel 202, B6-0461/2006, 31.8.2006.
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Ett likartat resonemang gäller ändringsförslag 3 i förslaget, genom vilket talmanskonferensen 
åläggs att inom sex veckor besluta om en begäran om associering inom ett förstärkt 
samarbete. Om en sådan begäran betraktas som en typ av ”behörighetstvist [som] uppstår 
mellan två eller flera ständiga utskott” enligt vad som avses i artikel 179.2, vilket verkar vara 
högst rimligt att göra, skall den tidsfrist som fastställs i den bestämmelsen tillämpas, och det 
behövs då inte heller här någon särskild tidsfrist.
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31.8.2006

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING 
(B6-0461/2006)

i enlighet med artikel 202 i arbetsordningen

från Joseph Daul

Ändring av artiklarna 46 och 47

Yttranden från utskott
Förstärkt samarbete mellan utskott 

EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 46, punkt 1

1. Om det utskott till vilket ett ärende först 
hänvisades önskar höra ett annat utskotts 
åsikt, eller om ett annat utskott önskar yttra 
sig över det förstnämnda utskottets 
betänkande, kan utskotten uppmana 
talmannen att i enlighet med artikel 179.3 
utse det ena utskottet till ansvarigt utskott 
och det andra till rådgivande utskott. 

1. Om det utskott till vilket ett ärende först 
hänvisades önskar höra ett annat utskotts 
åsikt, eller om ett annat utskott önskar yttra 
sig över det förstnämnda utskottets 
betänkande, kan utskotten uppmana 
talmannen, inom fyra veckor från det att 
ärendets hänvisning tillkännages i 
plenum, att i enlighet med artikel 179.3 
utse det ena utskottet till ansvarigt utskott 
och det andra till rådgivande utskott.
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Motivering

Ett utskott bör ha fyra veckor på sig att framställa en begäran om förstärkt samarbete efter 
det att ärendets hänvisning tillkännages i plenum. Härigenom skulle de fall då förfarandet i 
artikel 47 inte kan tillämpas av rent praktiska skäl, i synnerhet på grund av att det ansvariga 
utskottet har hunnit långt i sitt arbete, kunna förhindras.

Ändringsförslag 2
Artikel 47, stycke -1 (nytt)

Ett eller två utskott kan begära att få 
medverka, inom ramen för ett förstärkt 
samarbete, i utarbetandet av det ansvariga 
utskottets betänkande om de anser att en 
eller fler betydelsefulla aspekter av den 
fråga som tas upp faller under deras egna 
behörighetsområden. En sådan begäran 
skall motiveras i enlighet med bilaga VI i 
arbetsordningen.

Motivering

Praxis har visat att ett förslag i några fall faller inom mer än två utskotts 
behörighetsområden. Å andra sidan är det mycket ovanligt att mer än tre utskott berörs, och 
nödvändigheten av fruktbart samarbete begränsar också det antal utskott som kan medverka.

Genom detta tillägg måste utskotten motivera sin begäran om förstärkt samarbete i enlighet 
med bilaga VI.

Ändringsförslag 3
Artikel 47, stycke -1a (nytt)

Frågan skall hänskjutas till 
talmanskonferensen, som skall fatta ett 
slutgiltigt beslut inom sex veckor från 
dagen för hänskjutandet. 
Utskottsordförandekonferensen skall 
underrättas och kan avge en 
rekommendation till talmanskonferensen.

Motivering

Genom detta nya stycke införs en mekanism och en tidsfrist som skall tillämpas vid ett beslut. 

Enligt rådande praxis är det upp till det ansvariga utskottet att besluta om det rådgivande 
utskottet skall tillåtas medverka i ett förstärkt samarbete eller inte. Talmanskonferensen 
beslutar bara när ett av de medverkande utskotten uttryckligen begär det. Det slutgiltiga 
beslutet bör i stället överlåtas åt talmanskonferensen, inte åt det ansvariga utskottet.
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Ändringsförslag 4
Artikel 47, punkt 1

När talmanskonferensen anser att en fråga 
faller i stort sett lika mycket inom två 
utskotts behörighetsområde, eller om 
olika delar av frågan faller inom två olika 
utskotts behörighetsområde, skall 
artikel 46 tillämpas med följande tillägg: 

När talmanskonferensen beslutat att en 
fråga skall behandlas inom ramen för ett 
förstärkt samarbete skall artikel 46 
tillämpas med följande tillägg: 

– De berörda utskotten kan tillsammans 
fastställa de delar av texten som faller 
under respektive utskotts exklusiva 
behörighetsområde och de delar av texten 
som faller under båda utskottens 
behörighetsområde, och komma överens 
om hur samarbetet dem emellan skall 
bedrivas.

– De båda berörda utskotten skall 
gemensamt komma överens om tidsplanen. 

– De berörda utskotten skall gemensamt 
komma överens om tidsplanen. 

– Föredraganden och föredraganden av 
yttrande skall sträva efter att komma 
överens om den text de lägger fram för 
sina respektive utskott och hur de ställer 
sig till eventuella ändringsförslag. 

– Föredraganden och föredragandena  
från medverkande intresseutskott skall 
hålla varandra fullt underrättade om den 
text de lägger fram för sina respektive 
utskott och hur de ställer sig till eventuella 
ändringsförslag.

– Det ansvariga utskottet skall utan 
omröstning godta ändringsförslag från 
det rådgivande utskottet om förslagen rör 
frågor som det ansvariga utskottets 
ordföranden, på grundval av bilaga VI, 
anser faller inom det rådgivande 
utskottets behörighetsområde, och inte 
som strider mot andra delar av 
betänkandet.

– När medverkande intresseutskott och 
ansvarigt utskott har röstat kan de, efter 
förslag från föredraganden och 
föredragandena från medverkande 
intresseutskott, besluta att lägga fram 
gemensamma kompromissändringsförslag 
i plenum.

– Om det förfarande som avses i fjärde 
strecksatsen ovan inte tillämpats, eller om 
de berörda utskotten inte kunnat nå en 
överenskommelse, kan ett medverkande
intresseutskott, genom undantag från 
bestämmelserna i artikel 150.1, i plenum 
lägga fram de ändringsförslag som faller 
under dess behörighetsområde och som 
det lagt fram inför det ansvariga utskottet, 
men som förkastats av detta.
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Motivering

(Inledning) Denna formulering gör det möjligt för talmanskonferensen att begära ett förstärkt 
samarbete för att lösa en behörighetstvist.

(Stycke -1 (nytt)) Denna formulering uppmuntrar utskotten att fastställa hur samarbetet dem 
emellan skall bedrivas, och gör det möjligt för dem att komma överens om hur 
ändringsförslag som läggs fram av de medverkande intresseutskotten skall kunna tas över 
(eventuellt utan någon omröstning i det ansvariga utskottet).

(Stycke 2) Denna förbättrade och mer realistiska formulering innebär att ett fullständigt 
utbyte av all relevant information måste ske mellan de berörda utskotten, för att på så sätt få 
till stånd ett verkligt samarbete.

(Stycke 3a (nytt)) Fördelen med denna förändring är att det medverkande intresseutskottets 
ställning stärks genom hela förfarandet, och det skulle således finnas ömsesidigt intresse av 
verkligt samarbete. Det ger det ansvariga utskottet möjlighet att rösta om samtliga 
ändringsförslag och tvingar inte det ansvariga utskottet att införliva det medverkande 
intresseutskottets ändringsförslag utan omröstning. Samtidigt ger det medverkande 
intresseutskottet möjlighet att i plenum lägga fram de ändringsförslag som förkastats av det 
ansvariga utskottet och som faller under dess behörighetsområde. Båda utskotten skulle ha 
intresse av att komma överens på ett tidigt stadium för att avvärja möjligheten för ett 
plenarbeslut som skulle vara utanför deras kontroll. 

(Stycke 3b (nytt)) Denna lösning skulle likväl ge plenum ett verkligt val mellan två motstridiga 
ståndpunkter i de fall då oenigheten består. Om allt annat misslyckas innebär möjligheten att 
lägga fram kompromissändringsförslag i plenum en sista möjlighet för utskotten att komma 
överens innan plenum uttalar sig.

Observera: Andra artiklar i arbetsordningen (särskilt artiklarna 150 och 155) bör 
ändras så att de överensstämmer med dessa nya bestämmelser.


