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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att i Europaparlamentets arbetsordning införa en ny artikel 204a om rättelser
(2005/2041(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 10 mars 2005,

– 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 ändring i arbetsordningen.

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

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

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 204a (ny)

Artikel 204a
Rättelser

1. Om ett fel upptäcks i en text som 
antagits av parlamentet skall talmannen 
sända ett förslag till rättelse till det 
ansvariga utskottet.
2. Om ett fel upptäcks i en text som 
antagits av parlamentet och 
överenskommits med en annan institution 
skall talmannen inhämta denna 
institutions samtycke till de nödvändiga 
rättelserna och därefter tillämpa punkt 1.
3. Det ansvariga utskottet skall behandla 
förslaget till rättelse och inge det till 
kammaren om det konstaterar att det 
begåtts ett fel som kan rättas på föreslaget 
sätt.
4. Rättelsen skall tillkännages vid följande 
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sammanträdesperiod. Den skall anses ha 
godkänts om inte en politisk grupp eller 
minst 40 ledamöter senast 48 timmar efter 
tillkännagivandet begär att den skall bli 
föremål för omröstning. Om rättelsen inte 
godkänns skall den återförvisas till det 
ansvariga utskottet, som kan föreslå en 
ändrad rättelse eller avsluta förfarandet.
5. En godkänd rättelse skall 
offentliggöras på samma sätt som det 
dokument den hänför sig till. Artikel 66.3
och artiklarna 67 och 68 gäller i 
tillämpliga delar.
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Redan före valet till Europaparlamentet i juni 2004 hade utskottet för konstitutionella frågor 
uppmanats undersöka om det vore lämpligt att i arbetsordningen införa särskilda 
bestämmelser om den juridiskspråkliga textgranskningen, nämligen med tanke på antagandet 
av sådana texter vid första behandlingen inom medbeslutandeförfarandet, och om interna 
förfaranden för rättelser inom medbeslutandeförfaranden1.

I ett förslag till betänkande till utskottet, som behandlade den första frågan, föreslogs att 
införa bestämmelser om att eventuellt skjuta upp slutomröstningen under sådana 
omständigheter. Förslaget till betänkande hann inte tas upp vid något plenarsammanträde i tid 
och blev därför ogiltigt2.

Ett år senare hänvisades dessa båda frågor på nytt till utskottet3.

Eftersom frågan om juridiskspråklig granskning av handlingar inom 
medbeslutandeförfarandet redan tagits upp i parlamentets, rådets och kommissionens 
gemensamma förklaring av den 4 maj 1999 om praktiska bestämmelser för det nya 
medbeslutandeförfarandet4 och eftersom denna interinstitutionella överenskommelse ändå 
skulle ses över, beslutade utskottet för konstitutionella frågar att avvakta 
förhandlingsresultatet innan eventuella ändringar av arbetsordningen undersöktes.

Eftersom dessa förhandlingar lett till mer detaljerade arrangemang för juridiskspråklig 
slutgranskning av texter som överenskommits vid första eller andra behandlingen eller vid 
förlikning5 kan den första fråga som ursprungligen hänvisades till utskottet betraktas som löst. 
Den nödvändiggör inga ändringar i arbetsordningen, åtminstone inte för tillfället. I detta 
betänkande behandlas därför endast den andra frågan, som gäller bestämmelser om att 
upprätta rättelser. Till skillnad från rådet har parlamentet hittills saknat bestämmelser för 
detta6.

2. Den föreslagna artikeln

Fel kan förekomma i det parlamentariska arbetet, även om tjänstegrenarna arbetar med största 
noggrannhet. I unionens lagstiftningsverksamhet beror detta framför allt på att det råder 
tidspress, att åtminstone tre institutioner är inblandade och att många språk används. Man kan 
därför inte förneka behovet av lämpliga och juridiskt korrekta förfaranden för rättning av fel. I 

  
1 Skrivelse från talman Cox till utskottsordförande Napolitano, nr 201539 av den 11 mars 2004.
2 Förslag till betänkande 2004/2027(REG) av den 31 mars 2004, föredragande: Richard Corbett.
3 Skrivelse från talman Borrell Fontelles till utskottsordförande Leinen, nr 201364 av den 10 mars 2005.
4 EGT C 148, 28.5.1999, s. 1.
5 Se texten från mötet på politisk nivå den 13 december 2006, som det ännu återstår för talmanskonferensen att 
godkänna, punkterna IV.2–6.
6 Rådet förfogar över modeller för hur rättelser utarbetas. Dessa ingår i Formulärhandboken (Handbok för 
utformning av rättsakter i Europeiska unionens råd).
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senaste tidens rättspraxis har EG-domstolen erkänt tillåtligheten och behovet av rättelser1.

Avsikten med den föreslagna nya artikeln i arbetsordningen är att fylla luckan. Den har fått en 
bred ordalydelse så att den skall omfatta alla typer av fel som kan vara mer eller mindre 
uppenbara, vara rent formella eller språkliga, förekomma endast i vissa språkversioner eller 
vara av mer eller mindre innehållsligt slag. Den föreslagna nya bestämmelsen omfattar 
lagstiftningsförfaranden där behovet av att kunna rätta fel är mest angeläget, men även 
parlamentets icke-lagstiftningsverksamhet och ingåendet av interinstitutionella avtal.

Det förfarande som leder fram till att en rättelse antas föreslås delas upp mellan talmannen, 
det utskott som var ansvarigt för den text där felet upptäckts och parlamentet vid ett 
plenarsammanträde.

Det är talmannens uppgift att se till att parlamentets verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt och 
att antagna texter överensstämmelser med reglerna (artikel 19). I lagstiftningsförfaranden som 
ger parlamentet och rådet medbeslutanderätt skall talmannen vidare kontrollera texter som 
överenskommits med rådet inför deras gemensamma antagande (artikel 66) och att 
tillsammans med rådets tjänstgörande ordförande underteckna dem innan de offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning. Talmannen är, med bistånd från generalsekreteraren, 
den som är bäst placerad i parlamentets institutionella uppbyggnad för att ta initiativ till att 
rätta ett fel.

Av skäl som rör öppenhet och politisk ansvarsskyldighet måste emellertid det politiska organ 
där den aktuella texten har sitt ursprung, det vill säga det ansvariga utskottet, göras delaktigt 
på lämpligt sätt. Utskottet kommer att behöva bedöma feltypen och avgöra huruvida felet kan 
rättas på föreslaget sätt. I vissa fall kommer det eventuellt till och med att dra slutsatsen det 
inte finns behov av någon rättelse, utan av ett formellt förslag till rättsakt från kommissionen.

För att säkra ansvarsskyldigheten gentemot parlamentet som institution krävs någon form av 
bekräftelse av en rättelse i plenumstadiet. Detta behov måste fås i balans med kravet på att 
inte överbelasta parlamentets dagordning och särskilt inte omröstningarna. Den här föreslagna 
lösningen används på liknande sätt på andra ställen i arbetsordningen, exempelvis vid val av 
utskotts- och kommittéledamöter (artikel 177.3) eller i fråga om tolkningar av 
arbetsordningen (artikel 201).

  
1 Domstolens dom av den 12 december 2006, mål C-380/03, Förbundsrepubliken Tyskland mot 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, punkterna 126 och 127.


