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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 81 i Europaparlamentets arbetsordning
(2008/2027(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och 
kommissionen om förfaranden för att genomföra rådets beslut 1999/468/EG av den 
28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG,

– med beaktande av artiklarna 120, 201 och 202 i arbetsordningen,

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

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.

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 4 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

a) Kontrolltiden skall börja löpa när 
förslaget till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk.

a) Kontrolltiden skall börja löpa när 
förslaget till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk. I fall 
av förkortade tidsfrister (enligt 
artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG) eller 
skyndsamhet (enligt artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG) ska, om 
utskottsordföranden inte motsätter sig 
detta, kontrolltiden börja löpa den dag då 
parlamentet tar emot det slutgiltiga 
förslaget till genomförandeåtgärder i de 
språkversioner som lagts fram för 
medlemmarna i den kommitté som 
inrättats i enlighet med 
beslut 1999/468/EG. I detta fall ska 



PE402.517v01-00 4/4 PR\707423SV.doc

SV

artikel 138 inte tillämpas.

Or. en

Motivering

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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