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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 201 i Europaparlamentets arbetsordning om tillämpning av 
arbetsordningen
(2006/2192(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen B6-0166/2006,

– 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 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 201, punkt 1

1. Uppstår tveksamheter vid tillämpningen 
eller tolkningen av denna arbetsordning,
kan talmannen, utan att det påverkar 
tillämpningen av tidigare beslut inom 
detta område, hänvisa frågan till behörigt 
utskott för beredning. 

1. Uppstår tveksamheter vid tillämpningen 
eller tolkningen av denna arbetsordning
kan talmannen hänvisa frågan till behörigt 
utskott för beredning. 

Om en ordningsfråga tas upp i enlighet 
med artikel 166 kan talmannen likaledes 
hänvisa frågan till behörigt utskott.

En utskottsordförande kan göra på detta 
sätt när sådana tveksamheter uppstår i 
utskottets arbete och har samband med 
detta arbete.
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MOTIVERING

Ordföranden för rättsutskottet, Giuseppe Gargani, lade den 9 mars 2006 fram ett förslag om 
att ändra artikel 201 om tillämpning av arbetsordningen, i syfte att göra det möjligt för 
utskottsordförandena att under vissa omständigheter hänvisa frågor som avser tolkning av 
arbetsordningen till det utskott som ansvarar för arbetsordningen, så att man kunde få 
auktoritativ ledning inför framtida händelser. För närvarande är det enbart talmannen som har 
denna befogenhet.

Som Gargani med rätta framhåller krävs det ständigt av utskottsordförandena att de tillämpar 
och således tolkar arbetsordningen när de utför sina åligganden. En del av denna verklighet 
återspeglas i artikel 186, där ett stort antal bestämmelser för plenarsammanträden förklaras 
tillämpliga även vid utskottssammanträden. Genom en av de bestämmelser som förklaras 
tillämpliga, artikel 166.5, har en utskottsordförande redan nu möjlighet att hänvisa en fråga 
som tagits upp som ordningsfråga till det ansvariga utskottet. Denna möjlighet är dock 
begränsad till frågor som uppkommer i samband med utskottssammanträden, medan behovet 
av ett förtydligande av arbetsordningen ofta uppstår när det gäller andra frågor som samarbete 
mellan utskott, parlamentets respektive roller i plenarskedet och i utskotten med mera.

Den lämpliga lösningen på detta problem verkar vara att, genom en ändring av artikel 201 i 
enlighet med förslaget i detta betänkande, ge utskottsordförandena en mer allmän befogenhet 
att be om tolkning av arbetsordningen. Denna befogenhet skulle komma att vara begränsad till 
frågor som uppkommer under utskottets arbete och har samband med detta arbete. 
Talmannens allmänna befogenhet enligt denna artikel skulle inte ifrågasättas.

Vid samma tillfälle skulle ordalydelsen i artikel 201 kunna förbättras i två avseenden:

Det befintliga andra stycket i punkt 1 skulle kunna strykas eftersom det är överflödigt med 
tanke på artikel 166.5 tredje meningen som har exakt samma mål och verkan.

Uttrycket ”utan att det påverkar tillämpningen av tidigare beslut inom detta område” verkar 
inte behövas eftersom det är självklart att tidigare beslut som talmannen fattat vid tillämpning 
av arbetsordningen inte påverkas i sin giltighet av en tolkning som görs vid ett senare tillfälle. 
Denna tanke kommer till uttryck i samma artikel, i punkt 6, på följande sätt: ”Dessa 
tolkningar skall utgöra prejudikat för framtida tillämpning och tolkning av de berörda 
artiklarna” (föredragandens understrykning).
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING 
B6-0166/2006

i enlighet med artikel 202 i arbetsordningen

från Giuseppe Gargani

Ändring av artikel 201

EUROPAPARLAMENTETS ARBETSORDNING

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 201, punkt 1a (ny)

1a. Utskottens ordförande kan till det 
behöriga utskottet hänvisa frågor som 
gäller tolkning av arbetsordningen och 
som aktualiseras i samband med att 
utskotten utövar den behörighet som de 
tilldelats genom arbetsordningen.

Motivering

Utskotts- och delegationsordförandena skall tillämpa och tolka arbetsordningen när de utför 
sina arbetsuppgifter. Därför är det nödvändigt att ge dem möjlighet att till den behöriga 
instansen, utskottet för konstitutionella frågor, hänvisa frågor som aktualiseras när utskott 
och delegationer utövar de befogenheter som de tilldelats genom arbetsordningen. En sådan 
åtgärd skulle bidra till att säkra en enhetlig tillämpning av arbetsordningen och garantera 
rättssäkerheten i parlamentets interna regelverk.

Ett prejudikat till detta förslag finns för övrigt i artikel 166 i arbetsordningen som, enligt 
artikel 186, är tillämplig för utskott. I denna artikel, som just handlar om ordningsfrågor, 
föreskrivs i punkt 5 att ”talmannen kan hänvisa ärendet till behörigt utskott”.


