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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av Europaparlamentets arbetsordning i ljuset av ledamotsstadgan
(2006/2195(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 29 juni 2006 och tillkännagivandet i 
kammaren den 7 september 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 beslutar att ändringarna träder i kraft den första dagen i den valperiod
som inleds 2009.

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

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 8

Kostnadsersättning och andra 
ersättningar

Genomförande av ledamotsstadgan

Presidiet skall fastställa bestämmelser om
kostnadsersättning och andra 
ersättningar till ledamöterna.

Om inget annat fastställs skall presidiet 
anta bestämmelser om genomförandet av 
Europaparlamentets ledamotsstadga.

Ändringsförslag 2
Artikel 39, punkt 1a (ny)

1a. Inom ramen för parlamentets 
initiativrätt enligt artikel 192 i 
EG-fördraget får en ledamot lägga fram 
ett förslag till gemenskapsrättsakt.
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Ändringsförslag 3
Artikel 39, punkt 1b (ny)

1b. Förslaget skall inges till talmannen, 
som skall hänvisa det till det behöriga 
utskottet. Dessförinnan skall förslaget 
översättas till de officiella språk som 
utskottsordföranden bedömer vara 
nödvändiga för en kortfattad granskning. 
Utskottet skall besluta om den fortsatta 
behandlingen inom tre månader efter det 
att förslaget hänvisades till utskottet och 
efter att ha hört förslagets upphovsman.

Ändringsförslag 4
Artikel 39, punkt 2, inledningen

2. Innan förfarandet i artikel 45 inleds skall 
ansvarigt utskott förvissa sig om att inget 
sådant förslag redan håller på att utarbetas, 
det vill säga att

2. Innan det ansvariga utskottet, på 
grundval av ett förslag enligt punkt 1a 
eller på eget initiativ, inleder förfarandet i 
artikel 45 skall det med hjälp av följande 
kriterier förvissa sig om att inget sådant 
förslag redan håller på att utarbetas av 
kommissionen, det vill säga att

Ändringsförslag 5
Artikel 150, punkt 6, stycke 1

6. Ändringsförslag skall gå till omröstning 
först efter det att de tryckts och delats ut på 
alla officiella språk, såvida inte kammaren 
beslutar annorlunda. Kammaren kan inte 
fatta ett sådant beslut om minst 
40 ledamöter motsätter sig detta.

6. Ändringsförslag skall gå till omröstning 
först efter det att de tryckts och delats ut på 
alla officiella språk, såvida inte kammaren 
beslutar annorlunda. Kammaren kan inte 
fatta ett sådant beslut om minst 
40 ledamöter motsätter sig detta. 
Kammaren skall undvika beslut som 
skulle leda till att ledamöter som 
använder ett visst språk drabbas orimligt 
negativt.
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Ändringsförslag 6
Bilaga I, artikel 2, stycke 1, led aa (nytt)

aa) All ersättning som en ledamot tar 
emot för att inneha ett mandat i ett annat 
parlament.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, artikel 4

I avvaktan på att en stadga införs för 
ledamöter av Europaparlamentet, som 
kan ersätta det stora antalet nationella 
bestämmelser, omfattas ledamöterna när 
det gäller deklaration av förmögenhet av 
lagstiftningen i den medlemsstat där de 
valts.

När det gäller deklaration av förmögenhet 
omfattas ledamöterna av lagstiftningen i 
den medlemsstat där de valts.

Ändringsförslag 8
Bilaga VII, avsnitt Ca (nytt)

Ca. Personlig intressekonflikt
Med presidiets samtycke får en ledamot 
vägras tillgång till någon av parlamentets 
handlingar, om presidiet efter att ha hört 
ledamoten är övertygat om att denna 
tillgång till handlingen skulle leda till 
oacceptabla följder för parlamentets 
institutionella intressen eller 
allmänintresset och att ledamoten begär 
tillgång till handlingen av privata och 
personliga skäl.
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MOTIVERING

Ändringsförslag 1 – I sin nuvarande lydelse motsvarar artikel 8 i arbetsordningen inte längre 
det rättsläge som kommer att gälla när ledamotsstadgan trätt i kraft. Från den tidpunkten 
kommer bestämmelserna om kostnadsersättning och andra ersättningar till ledamöterna att 
grundas på artiklarna 9–23, 27 och 28 i ledamotsstadgan och inte längre på parlamentets rätt 
att organisera sin verksamhet i enlighet med artikel 199 i EG-fördraget.

Det verkar ändamålsenligt att fortsatt låta genomförandebesluten i sådana ärenden fattas av 
presidiet. Med den föreslagna nya lydelsen i artikel 8 ges presidiet motsvarande 
regleringsbefogenhet. Den behörighet som presidiet enligt artikel 22.2 har när det gäller att 
avgöra ekonomiska, organisatoriska och administrativa ärenden som rör ledamöterna är 
fortsatt meningsfull, eftersom den gäller det politiska ansvaret för att bestämmelserna 
genomförs i det enskilda fallet.

Ändringsförslagen 2, 3 och 4 – Syftet med de föreslagna ändringarna är att varje ledamots 
enskilda rätt enligt artikel 5 i ledamotsstadgan att inom ramen för parlamentets initiativrätt 
lägga fram ett förslag till gemenskapsrättsakt skall omsättas i praktiken.

I själva stadgan omfattas denna rätt av ett förbehåll om reglering. En ledamot kan således inte 
göra anspråk på att hans lagstiftningsförslag skall läggas fram för omröstning i kammaren. 
Rätten att lägga fram ett förslag har respekterats om man ser till att förslaget prövas med hjälp 
av ett lämpligt förfarande. Här passar det med en anknytning till förfarandet enligt artikel 39 i 
arbetsordningen.

Det verkar meningsfullt att hänvisa lagstiftningsförslag från enskilda ledamöter till det 
ansvariga utskottet för en kortfattad inledande granskning. För att skydda den enskildes 
förslagsrätt mot eventuell urholkning bör man dock föreskriva att utskottet inom en viss 
tidsfrist måste besluta om den fortsatta behandlingen och att det inför ett beslut om att avsluta 
överläggningarna utan betänkande måste ge förslagets upphovsman en möjlighet att föra fram 
sina argument i en diskussion.

Ledamotens rätt att inge ett förslag till gemenskapsrättsakt på valfritt officiellt språk får inte 
begränsas mot bakgrund av artikel 138 i arbetsordningen. Om man översatte sådana förslag 
till alla officiella språk skulle detta emellertid överanstränga de tillgängliga resurserna och 
kunna utlösa missbruk av förslagsrätten i syfte att få vissa textavsnitt översatta.

Översättningen av sådana förslag bör därför inskränkas till ett begränsat antal officiella språk, 
som gör det möjligt att genomföra en kortfattad granskning i det ansvariga utskottet och som 
– på grund av att arbetssituationen i utskotten är olika – bör väljas i samförstånd med 
respektive ordförande.

Om dessa garantier för den enskilda förslagsrätten är uppfyllda verkar det förvisso 
ändamålsenligt att utarbetandet av ett betänkande om ett lagstiftningsförslag, i enlighet med 
den gällande arbetsordningen, skall omfattas av både ett beslut i utskottet och ett tillstånd från 
talmanskonferensen, eftersom det verkar svårt att tänka sig att ett betänkande antas med den 
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kvalificerade majoritet i kammaren som förutsätts i artikel 192 i EG-fördraget om inte ens en 
majoritet av ordförandena för de politiska grupperna ställer sig positiv till huvuddragen i 
förslaget.

Ändringsförslag 5 – I artikel 7 i ledamotsstadgan ges varje ledamot rätt till översättning av 
parlamentets handlingar till hans respektive officiella språk och rätt till tolkning av muntliga 
anföranden till alla övriga officiella språk.

Dessa rättigheter enligt stadgan garanteras i artikel 138 i arbetsordningen. I punkterna 3 och 4 
i denna artikel har parlamentet använt sig av sin befogenhet att anta 
genomförandebestämmelser i den utsträckningen att tolkningen reduceras till det faktiska 
behovet vid utskotts- och delegationssammanträden. Genom dessa inskränkningar ifrågasätts 
inte varje ledamots principiella rätt att använda sitt eget språk, och de är därför förenliga med 
bestämmelserna i stadgan. Övergångsbestämmelserna i artikel 139 med undantag från 
principen om fullständig flerspråkighet vid oundviklig personalbrist inom språktjänsten sågs 
över av parlamentet i december 2006 och förlängdes med ytterligare två och ett halvt år. På 
grund av sin undantagskaraktär innebär de ingen motsats till artikel 7 i ledamotsstadgan. En 
ny översyn bör lämpligen göras när det finns tillräckliga praktiska erfarenheter, och en sådan 
planeras senast till slutet av denna valperiod.

Det verkar vara lämpligt med en viss korrigering av artikel 150 i arbetsordningen som gäller 
omröstning om oöversatta ändringsförslag när färre än 40 ledamöter motsätter sig denna. Det 
bör undvikas att ledamöter som använder ett visst språk drabbas av nackdelar, om inte något 
av undantagsfallen enligt artikel 139 föreligger. Det finns nämligen några språk som i 
Europaparlamentet regelbundet används av färre än 40 ledamöter. Det vore oförenligt med 
rätten att använda sitt eget språk om man gång på gång röstade ner en sådan grupp ledamöter.

Precisa regler som tar hänsyn till detta problem skulle bli mycket komplicerade och kräva 
tungrodda byråkratiska förfaranden för att kunna tillämpas. Därför föreslås att man 
kompletterar artikel 150.6 i arbetsordningen med en allmänt hållen bestämmelse och litar på 
att parlamentet kommer att undvika ensidiga nackdelar när det fattar beslut.

Ändringsförslag 6 – Ledamöternas rätt till ersättning, som anges i artikel 9 i 
ledamotsstadgan, omfattas enligt artikel 11 av en enda begränsning, nämligen att den 
ersättning som en ledamot får för att inneha ett mandat i ett annat parlament skall räknas av 
från ersättningen som ledamot av Europaparlamentet. För att förenkla genomförandet av 
denna bestämmelse är det ändamålsenligt att utvidga informationsskyldigheten enligt bilaga I 
i arbetsordningen till att omfatta även sådana fall, även om detta – enligt redogörelsen nedan –
inte kommer att få någon större praktisk betydelse.

Att samtidigt vara ledamot av Europaparlamentet och ett nationellt parlament kommer, när 
ledamotsstadgan träder i kraft i juli 2009, inte längre att vara möjligt på grund av de ändringar 
av akten om allmänna direkta val som beslutades den 25 juni och 23 september 20021.

  
1 EGT L 283, 21.10.2002, s. 1, särskilt artikel 1.7b.
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Denna avräkningsregel kan således endast bli aktuell för ersättning för mandat i regionala 
parlament, i den mån ett dubbelt ledamotskap inte är uteslutet genom den nationella 
lagstiftningen i medlemsstaterna.

Det är presidiets uppgift att i genomförandebestämmelserna för ledamotsstadgan klargöra hur 
parlamentsmandat skall avgränsas i förhållande till andra politiska funktioner 
(kommunfullmäktige, landsting och liknande).

Ändringsförslag 7 – Ledamotsstadgan innehåller inga bestämmelser om en eventuell 
skyldighet för ledamöterna att deklarera sin förmögenhet.

I den mån det skulle finnas bestämmelser i nationell lagstiftning om detta (exempelvis i den 
nationella vallagstiftningen) skall dessa fortsätta att tillämpas.

Genom den föreslagna ändringen beaktas denna situation.

Ändringsförslag 8 – Bestämmelserna i artikel 5.3 i arbetsordningen motsvarar varje ledamots 
rätt enligt artikel 6.1 i ledamotsstadgan att ta del av alla handlingar i parlamentets ägo, med de 
inskränkningar som anges i styckena 2–4 i denna bestämmelse. Vid en kontroll av bilaga VII 
om hantering av sekretessbelagda handlingar tvingas man emellertid konstatera att det finns 
en lucka i bestämmelserna, eftersom denna bilaga endast gäller för handlingar som förelagts 
parlamentet av andra institutioner. Med avseende på denna typ av handlingar (exempelvis 
säkerhetspolitiskt känsliga rådsdokument) är bestämmelserna i avsnitten A och B i denna 
bilaga lämpliga och tillräckliga. De gäller dock inte för handlingar där parlamentet självt är 
upphovsman. För sådana handlingar gäller ledamotsstadgans allmänna regel om att alla 
ledamöter har rätt till tillgång till handlingarna om dessa inte rör personligt material eller 
avräkningar. Ändå kan man tänka sig undantagsfall där det verkar motiverat att parlamentet, 
genom att lägga till ett avsnitt C i bilaga VII, med lämplig försiktighet använder sig av 
ledamotsstadgans förbehåll om reglering.

Om Europaparlamentet i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 får vägra allmänheten 
tillgång till en av dess egna handlingar, kan och får detta i regel inte innebära att ledamotens 
rätt till tillgång till handlingen ifrågasätts. Det verkar dock lämpligt med en reglering för de 
undantagsfall där det på grund av en rådande intressekonflikt skulle uppstå avsevärda 
nackdelar för parlamentet om en ledamot kunde kräva tillgång till vissa handlingar av privata 
och personliga skäl. Det bör vara förbehållet presidiet att avgöra om de nackdelar som 
institutionen hotas av motiverar en inskränkning av ledamotens rätt till tillgång till handlingar.
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