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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av parlamentets arbetsordning mot bakgrund av de förslag som 
arbetsgruppen för en reform av parlamentets arbetsmetoder har lagt fram när det 
gäller arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden
(2007/2272(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 25 oktober och 12 december 2007,

– med beaktande av talmannens skrivelser av den 15 november 2007 och ... januari 2008,

– med beaktande av den första delrapporten från arbetsgruppen för en reform av 
parlamentets arbetsmetoder, en delrapport som avsåg plenarsammanträdena och 
verksamhetskalendern och som översändes till talmanskonferensen den 6 september 2007 
(PE 392.600/CPG), och med beaktande av slutsatserna om initiativbetänkanden,

– med beaktande av artikel 199 i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påpekar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod. Detta gäller dock inte punkterna 2 och 3 i den nya bilaga IIa, som 
träder i kraft den första dagen av den valperiod som inleds i juli 2009. Parlamentet 
påpekar att artikel 45.1a även ska gälla för de betänkanden som beviljas tillstånd innan 
denna bestämmelse träder i kraft. 

3. Europaparlamentet beslutar att ändring 5 i beslutet av den 13 november 20071om ändring 
av Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av ledamotsstadgan, en ändring som 
avsåg artikel 39.2 i arbetsordningen, ska träda i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

4. Europaparlamentet beslutar i enlighet med artikel 204 c att offentliggöra 
talmanskonferensens beslut om bestämmelser och praxis för initiativbetänkanden, ändrat 
genom beslutet av den 12 december 2007, som en bilaga till arbetsordningen.

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

                                               
1 Antagna texter, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Nuvarande lydelse Föreslagen ändring

Ändringsförslag 1
Artikel 39a (ny)

Artikel 39a
Parlamentets initiativrätt enligt fördragen
I fall där fördragen ger parlamentet 
initiativrätt får det ansvariga utskottet 
besluta att utarbeta ett 
initiativbetänkande.
Betänkandet ska innehålla följande:
a) Ett resolutionsförslag.
b) I förekommande fall ett förslag till 
beslut eller ett utkast till förslag.
c) En motivering inklusive i 
förekommande fall en 
finansieringsöversikt.
Om parlamentets antagande av en rättsakt 
kräver godkännande eller samtycke från
rådet och yttrande eller samtycke från
kommissionen kan parlamentet, efter 
omröstningen om den föreslagna 
rättsakten och på förslag från 
föredraganden, besluta att skjuta upp 
omröstningen om resolutionsförslaget tills 
rådet eller kommissionen har framfört sin 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 2
Artikel 45, punkt 1a (ny)

1a. Med undantag för den initiativrätt 
som avses i artiklarna 39 och 39a och de
betänkanden som har betecknats som 
strategiska betänkanden av 
talmanskonferensen1 ska 
initiativbetänkanden behandlas i
kammaren i enlighet med förfarandet i 
artikel 131a. 
Det är inte tillåtet att inge ändringsförslag 
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till dessa betänkanden i kammaren. 
Däremot kan alternativa 
resolutionsförslag inges i enlighet med 
artikel 151.4.
I undantagsfall och på grundval av 
vederbörligen motiverade skäl kan 
talmanskonferensen besluta att ett sådant 
betänkande ska behandlas i enlighet med 
de allmänna bestämmelserna i 
arbetsordningen.
______________
1Se talmanskonferensens relevanta beslut 
som återges i bilaga ... till 
arbetsordningen.

Ändringsförslag 3
Artikel 45, punkt 2

2. Bestämmelserna i denna artikel skall 
även gälla i tillämpliga delar i fall där 
fördragen ger parlamentet initiativrätt.

2. Om ämnet för betänkandet omfattas av 
den initiativrätt som avses i artikel 39a får
tillståndet vägras endast om villkoren i 
fördragen inte är uppfyllda.

Ändringsförslag 4
Artikel 45, sista meningen blir punkt 2a (ny)

I sådana fall skall talmanskonferensen 
fatta ett beslut inom två månader.

2a. I båda dessa fall skall 
talmanskonferensen fatta ett beslut inom 
två månader.

Ändringsförslag 5
Artikel 110, punkt 1

1. Alla ledamöter får ställa frågor till rådet 
och kommissionen. Frågeställaren får själv 
avgöra vad frågorna skall handla om. 

1. Alla ledamöter får ställa frågor till rådet 
och kommissionen i enlighet med 
riktlinjerna1. Frågeställaren får själv 
avgöra vad frågorna skall handla om.

______________
1Se bilaga IIa.
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Ändringsförslag 6
Artikel 110, punkt 2

2. Sådana frågor skall skriftligen inges till 
talmannen, som skall vidarebefordra dem 
till berörd institution.

2. Sådana frågor skall skriftligen inges till 
talmannen, som skall vidarebefordra dem 
till berörd institution. I tveksamma fall ska 
talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig 
eller inte. Talmannens beslut ska 
meddelas frågeställaren.

Ändringsförslag 7
Artikel 110, punkt 4, stycke 2

Andra frågor (icke-prioriterade frågor) 
skall besvaras senast sex veckor efter det 
att de ingivits till den berörda institutionen.

Andra frågor (icke-prioriterade frågor) 
skall besvaras senast sex veckor efter det 
att de ingivits till den berörda institutionen.
Varje ledamot får inge högst tre icke-
prioriterade frågor i månaden.

Ändringsförslag 8
Artikel 131a (ny)

Artikel 131a
Kortfattad redogörelse

På begäran av föredraganden och på 
förslag från talmanskonferensen kan 
parlamentet också besluta att en fråga 
som inte behöver tas upp i en omfattande
debatt kan behandlas genom att 
föredraganden gör en kortfattad
redogörelse i kammaren. I så fall ska 
kommissionen ha möjlighet att uttala sig, 
och alla ledamöter ska ha rätt att reagera 
genom att inge en kompletterande skriftlig 
förklaring i enlighet med artikel 142.7.

Ändringsförslag 9
Artikel 142, punkt 5

5. Kommissionen och rådet skall som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 

5. Kommissionen och rådet skall som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
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har lagts fram av föredraganden. När ett 
kommissionsförslag debatteras skall 
talmannen dock uppmana kommissionen 
att yttra sig först för att kortfattat 
redogöra för förslaget, och när en text 
från rådet debatteras kan talmannen 
uppmana rådet att yttra sig först. I 
samtliga fall skall föredraganden tilldelas 
ordet efter dessa anföranden.
Kommissionen och rådet får höras igen, 
särskilt för att bemöta uttalanden från 
Europaparlamentets ledamöter.

har lagts fram av föredraganden.
Kommissionen, rådet och föredraganden
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter. 

Ändringsförslag 10
Artikel 151, punkt 4

4. En politisk grupp får inge ett alternativt 
resolutionsförslag till ett resolutionsförslag 
i ett utskottsbetänkande som inte avser en 
rättsakt.

4. En politisk grupp eller minst fyrtio 
ledamöter får inge ett alternativt 
resolutionsförslag till ett resolutionsförslag 
i ett utskottsbetänkande som inte avser en 
rättsakt.

I så fall får gruppen inte inge 
ändringsförslag till utskottets 
resolutionsförslag. Ett sådant 
resolutionsförslag får inte vara längre än 
utskottets resolutionsförslag. 
Resolutionsförslaget skall gå till 
omröstning genom en enda omröstning och 
utan ändringsförslag.

I så fall får gruppen eller de berörda
ledamöterna inte inge ändringsförslag till 
utskottets resolutionsförslag. Ett sådant
alternativt resolutionsförslag får inte vara 
längre än utskottets resolutionsförslag. 
Resolutionsförslaget skall gå till 
omröstning genom en enda omröstning och 
utan ändringsförslag.

Artikel 103.4 ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag 11
Bilaga IIa (ny)

BILAGA IIa
Riktlinjer för frågor för skriftligt 
besvarande enligt artikel 110
1. Frågor för skriftligt besvarande ska
- beröra ämnen som faller inom
Europeiska unionens 
verksamhetsområden,
- vara korta och koncisa och innehålla en 
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begriplig fråga,
- vara skrivna på ett språk som inte 
innehåller stötande formuleringar,
- beröra ämnen som inte är rent 
personliga.
2. Om en fråga inte är förenlig med dessa 
riktlinjer ska generalsekretariatet föreslå 
en lämplig lösning för frågeställaren.
3. Om en identisk eller liknande fråga har 
ingivits och besvarats under de närmast 
föregående sex månaderna ska 
generalsekretariatet översända en kopia 
av den tidigare frågan och det tillhörande
svaret till frågeställaren. Den nya frågan 
ska inte översändas såvida inte 
frågeställaren hänvisar till en betydande 
förändring av situationen eller efterfrågar 
ytterligare information.
4. Frågor som rör relaterade ämnen får 
besvaras gemensamt.
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MOTIVERING

I. Reforminitiativets bakgrund

Parlamentets interna reformeringsdagordning har krävt förnyad uppmärksamhet som ett 
resultat av den framgångsrika överenskommelsen om ändringsfördraget, genom vilket man 
avsevärt uppgraderar och stärker Europaparlamentets roll som central aktör i 
lagstiftningsprocessen. Det främsta målet för den reformprocess som håller på att inledas är 
att förbättra arbetsförfarandena i syfte att göra dem öppnare och att föra vår institution 
närmare det som medborgarna förväntar sig av ett modernt europaparlament. De föreslagna 
ändringarna är produkten av en noggrann analys och resultaten har konkretiserats i följande 
åtgärder.

Europaparlamentets talmanskonferens beslutade vid sitt sammanträde den 15 februari 2007 att 
inrätta en arbetsgrupp för parlamentsreformen med Dagmar Roth-Behrendt som ordförande. I 
enlighet med sitt mandat överlämnade Dagmar Roth-Behrendt det första interimistiska 
betänkandet om ”kammaren och verksamhetskalendern” den 6 september 2007.

Vid sitt sammanträde den 25 oktober 2007 välkomnade talmanskonferensen betänkandet och 
antog nästan alla reformförslag i dokumentet. Många av dessa ändringar kan verkställas 
genom beslut av konferensen, men vissa av dem kräver ändringar i parlamentets 
arbetsordning. 

Konferensen beslutade därför vid detta tillfälle att hänskjuta följande punkter till utskottet för 
konstitutionella frågor:

– Utarbetandet av riktlinjer för förfarandet för skriftliga frågor till kommissionen och 
rådet.

– Införandet av ett förfarande enligt vilket betänkanden inom ramen för artikel 131.2 får 
läggas fram i plenum av föredraganden åtföljt av ett gensvar från kommissionen och 
möjligheten för övriga ledamöter att lägga fram ett skriftligt bidrag.

– Möjligheten för föredraganden att inleda och avsluta debatter i plenum om 
lagstiftningstexter.

Med hänsyn till vidare överläggningar i arbetsgruppen för parlamentariska reformer beslutade
talmanskonferensen den 12 december 2007 att till utskottet för konstitutionella frågor 
hänskjuta ytterligare punkter avseende införandet av ett förenklat förfarande för betänkanden 
som inte avser rättsakter och översynen av arbetsordningen i syfte att underlätta utarbetandet 
av initiativbetänkanden som avser rättsakter.

I överensstämmelse med detta beslut och enligt artikel 202 i arbetsordningen har utskottet för 
konstitutionella frågor beaktat de föreslagna ändringarna.
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II. Innehåll och förklaring till de antagna reformåtgärderna

I följande punkter ges en förklaring till resonemanget bakom antagandet av de reformåtgärder 
som föredraganden har föreslagit. Systematiska hänvisningar görs till de konkreta förslag som 
lagts fram av arbetsgruppen för parlamentsreformen. De föreslagna ändringar av 
arbetsordningen som ingår i parlamentets beslut sammanförs och åskådliggörs i fyra avsnitt 
som rör de olika punkter som tagits upp av talmanskonferensen.  

1. Reformen av förfarandena för skriftliga frågor till rådet eller kommissionen enligt 
artikel 110 (ändringsförslag 5, 6 och 11)

Arbetsgruppen för parlamentsreformen har i sina slutsatser uppmärksammat att den 
rådande praxisen avseende skriftliga frågor till rådet eller kommissionen enligt artikel 110 
uppenbarligen är otillfredsställande. Kommissionen har också framfört kraftfulla klagomål 
när det gäller antalet frågor och den administrativa arbetsbörda som uppkommer för dess 
tjänsteavdelningar i samband med besvarandet av dessa.

Inom ramen för de insatser som syftar till att införa en tydligare struktur och en ny 
strategisk programplanering för sammanträdesperioderna, lade man i det första 
interimistiska betänkandet fram idén att formulera tillåtlighetskriterier och riktlinjer för 
dessa frågor liknande dem som för närvarande används för muntliga frågor enligt 
artikel 109. Som nämnts ovan stöder talmanskonferensen detta förslag.

Er föredragande beaktade därför hur genomförandet av detta förslag ska gå till och drog 
slutsatsen att den lämpliga lösningen är att anta en partiell ändring av artikel 110 
tillsammans med införandet av en ny bilaga II a till arbetsordningen. Punkt 1 i artikeln är 
ändrad för att göra en hänvisning till bilagan, vilket tas upp i ändringsförslag 11. Bilagan 
innehåller de nödvändiga riktlinjerna för tillåtligheten för de skriftliga frågorna.

Genom ändringen av artikel 110.2 anges att talmannen bestämmer när det gäller 
tillåtligheten för de skriftliga frågorna. För att bemöta farhågor om att en för stor 
arbetsbörda kan vara ett hinder för hans/hennes verksamhet måste man emellertid 
uppmärksamma att talmannen enligt artikel 20.3 alltid har möjlighet att delegera de 
verkställande befogenheterna enligt artikel 110.2 till en vice talman.

Kriterierna är formulerade så att man tar fullständig hänsyn till ledamöternas rätt att rikta 
skriftliga frågor till kommissionen och förvänta sig ett svar inom en rimlig tidsperiod. Å 
andra sidan införs tydliga bestämmelser för att komma till rätta med alla missbruk av 
denna rätt, särskilt den nya begränsningen på tre för icke-prioriterade frågor (ändring av 
punkt 4 i artikel 110), kravet att avvisa identiska eller liknande frågor (punkt 2 i den nya 
bilagan), såväl som icke-tillåtlighet för frågor med stötande språk (punkt 1 i den nya 
bilagan). Denna sistnämnda punkt är särskilt viktig för att förhindra eventuella kränkningar 
av Europeiska unionens grundläggande värden.

Talmannens sekretariat kommer att ansvara för utskick av lämpliga förslag till de 
ledamöter vars frågor inte följer de riktlinjer som finns i bilaga IIa. För att ge sekretariatet 
tid att anpassa sin interna struktur så att man kan hantera dessa uppgifter, kommer 
punkterna 2 och 3 i bilagan att träda i kraft vid ett senare tillfälle.
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2. Införandet av en ny artikel 131a avseende det kortfattade framläggandet av ett betänkande 
som inte kräver en fullständig debatt (ändringsförslag 8)

Arbetsgruppen för parlamentsreformen uppmärksammade att – i syfte att förbättra 
kvaliteten vid fastställandet av föredragningslistan för sammanträdesperioderna –
föredragandena och skuggföredragandena bör få fler incitament för en bättre tillämpning 
av artikel 131 avseende förfarandet i plenum utan ändringsförslag och debatt. I det första 
interimistiska betänkandet om ”kammaren och verksamhetskalendern” föreslog man ett 
införande av ett incitament för föredragandena att avstå från en fullständig debatt genom 
att spara tidsluckor där de kan lägga fram sina betänkanden i kammaren utan efterföljande 
debatt.

Med beaktande av detta förslag valde er föredragande införandet av en ny artikel 131a. 
Genom detta ändringsförslag kommer man att förbättra den rådande praxisen. I framtiden 
kan parlamentet besluta, efter begäran av föredraganden och på förslag från 
talmanskonferensen, att ett betänkande som inte behöver en fullständig debatt läggs fram i 
kammaren av föredraganden under en specifik tidslucka. Föredragandes framläggande följs 
bara av kommissionens gensvar och det blir inte möjligt för ledamöterna att göra några 
ytterligare inlägg. Ledamöterna kommer emellertid att få möjlighet att lämna in skriftliga 
inlägg i enlighet med bestämmelserna i artikel 142.7.

I överensstämmelse med rekommendationerna i kapitel 4 i det första interimistiska 
betänkandet om parlamentsreformen och med besluten som fattades av 
talmanskonferensen den 12 december 2007, kommer dessutom denna nya artikel att 
innebära att det allmänna förfarandet för granskningen i kammaren av initiativbetänkanden 
får vissa undantag (se avsnitt 4 nedan).

3. Ökning av parlamentets synlighet i debatterna genom ändring av artikel 142 om fördelning 
av talartid (ändringsförslag 9)

När det gäller parlamentets prioriteringar för organisationen av årliga debatter 
uppmärksammade arbetsgruppen för parlamentsreformen nödvändigheten att öka 
parlamentets synlighet och även öka livligheten under diskussionerna.

I syfte att uppnå detta mål rekommenderade arbetsgruppen i det första interimistiska 
betänkandet ingrepp i organisationen av debatterna genom att genomföra flera åtgärder. 
Bland dem märktes särskilt bestämmelsen att diskussionerna om lagstiftningstexter först 
och främst ska inledas och avslutas av föredraganden.

Den smärre ändringen av punkt 5 i artikel 142 enligt detta beslut uppfyller syftet med 
denna rekommendation. Att framläggandet av betänkandet först och främst görs av 
föredraganden kommer verkligen att bidra till att ge en central plats för 
Europaparlamentets yttrande i samband med den relevanta punkt som diskuteras inom 
ramen för lagstiftningsprocessen. 

Även om detta arrangemang, å andra sidan, utgör en allmän regel för den normala 
utformningen av debatten, förhindrar bestämmelsen i sig inte talmannen att under särskilda 
omständigheter låta kommissionens eller rådets företrädare tala först.
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Formuleringen som er föredragande har lagt fram ser också slutligen till att, efter uttalandet 
av rådet och/eller kommissionen och av de talare som är officiellt utsedda av sina politiska 
grupper, debattens andra del kan reserveras för inlägg av och frågor från de ledamöter som 
har varit närvarande i kammaren. Man tänker sig sålunda att förfarandet ska kunna ge 
möjlighet till en heltäckande diskussion om kommissionens förslag såväl som om texter 
som härrör från rådet.

4. Ändring av arbetsordningen avseende initiativbetänkanden (ändringsförslag 1, 2, 3, 4 och 
10)

Den 12 december 2007 godkände talmanskonferensen ytterligare reformåtgärder som 
syftar till att skilja mellan de olika typerna av initiativbetänkanden och som grundas på 
förslagen från arbetsgruppen för parlamentsreformen. Det kommer att finnas fem olika 
kategorier av initiativbetänkanden, var och en med ett eget förfarande för godkännande och 
behandling i kammaren: initiativbetänkanden som avser rättsakter, strategiska betänkanden 
(som svar på strategiska och prioriterade initiativ i kommissionens årliga lagstiftnings- och 
arbetsprogram), initiativbetänkanden som inte avser rättsakter, årliga verksamhets- och 
övervakningsbetänkanden samt genomförandebetänkanden.

I enlighet med denna åtskillnad beslutade talmanskonferensen också att överlämna nya 
punkter som krävde att arbetsordningen ändrades till utskottet för konstitutionella frågor. 
Utskottet uppmanades också att fortsätta med den sammanhållande tekniska 
konsolideringen av arbetsordningen avseende betänkanden som inte avser rättsakter i 
allmänhet och initiativbetänkanden i synnerhet. Enligt denna uppmaning föreslår er 
föredragande en sammanhållen grupp av betänkanden.

I syfte att förtydliga och konsolidera arbetsordningen när det gäller betänkanden som tar 
upp initiativrätt som tilldelats parlamentet genom fördragen, verkade det lämpligt att införa 
en ny artikel 39a (ändringsförslag 1). Det ansvariga utskottet kommer att få rätt att fatta 
beslut om utarbetande av ett sådant betänkande efter godkännande av talmanskonferensen i 
enlighet med artikel 45. Artikel 39a är formulerad på liknande sätt som den befintliga 
artikel 39 om lagstiftningsinitiativ. På grund av olika förfarandemässiga aspekter var det 
lämpligt att föreslå en ny artikel som innehåller vissa riktlinjer för utarbetandet av dessa 
betänkanden. Genom denna nya artikel införs också möjligheten att skjuta upp, i likhet 
med förfarandet enligt artikel 53, den slutliga omröstningen om sådana betänkanden i 
kammaren i syfte att nå en överenskommelse med rådet och kommissionen när detta krävs. 
Ett sådant uppskjutande skulle också möjliggöra antagandet av kommissionens yttrande då 
detta krävs, utan att göra det nödvändigt att lägga fram ett andra betänkande i kammaren. 
Den föreslagna nya ordalydelsen i artikel 45.2 antyder att ett godkännande av initiativ som 
avses i artikel 39a endast kan avslås då de villkor som anges i fördragen inte uppfylls 
(ändringsförslag 3) och att ett beslut kommer att fattas inom två månader 
(ändringsförslag 4), vilket för närvarande gäller för initiativ i enlighet med artikel 192 i 
EG-fördraget (artikel 39).

Å andra sidan ändras artikel 45 ytterligare genom införandet av ett förenklat förfarande för 
de andra kategorierna av initiativbetänkanden med undantag för de initiativ som betraktas 
som strategiska betänkanden av talmanskonferensen (ändringsförslag 2). Enligt den 
föreslagna nya punkt 1a i artikel 45 ska dessa betänkanden läggas fram i kammaren av 
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föredraganden, med gensvar av kommissionen i enlighet med artikel 131a (se 
ändringsförslag 8).

När det gäller de initiativbetänkanden som inte grundas på en kommissionstext och inte 
kan betraktas som betänkanden som avser rättsakter, har dessutom arbetsgruppen föreslagit 
en möjlighet för grupperna att lägga fram en alternativ resolution eller möjligen 
kompromissresolutioner. I den nya punkt 1a i artikel 45 anges därför att ändringsförslag till 
sådana betänkanden inte är tillåtliga om de inte läggs fram i överensstämmelse med 
artikel 151.4.

För att inte hindra enskilda ledamöter från att lägga fram ändringar till en föreslagen text 
har artikel 151.4 ändrats för att utvidga rätten att lägga fram en alternativ resolution till att 
även omfatta en grupp bestående av 40 ledamöter (ändringsförslag 10). Er föredragande 
anser att ett sådant förfarande kommer att göra det möjligt för enskilda ledamöter att visa 
sin politiska vilja på ett sammanhållet, läsbart och öppet sätt. Man skulle också undvika 
antagandet av motstridiga bestämmelser i samma text och därmed förbättra kvaliteten på 
texten i fråga. Om man har lagt fram flera alternativa resolutionsförslag är det lämpligt att 
det finns möjlighet att kunna lägga fram en kompromiss i form av ett gemensamt 
resolutionsförslag på samma sätt som enligt artikel 103.4.

Syftet med ändringsförslagen är också att skapa nödvändig flexibilitet vid tillämpningen av 
de nya artiklarna. I specifika fall (t.ex. betänkanden som har öronmärkts för viktiga 
debatter) ger artikel 45.1a talmanskonferensen möjlighet att besluta, på grundval av 
berättigade skäl, att ett betänkande ska granskas särskilt i överensstämmelse med de 
allmänna förfarandemässiga bestämmelserna.
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