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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om en allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning
(2007/2124(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att införa uppförandekoden för förhandlingar i 
medbeslutandeärenden i arbetsordningen som bilaga XVIe, i enlighet med 
talmanskonferensens beslut av den 18 september 2008.

3. Europaparlamentet påpekar att de ändringsförslag som är markerade med en asterisk (*), 
[nummer...], kommer att träda i kraft den första dagen efter den relevanta 
fördragsbestämmelsens ikraftträdande.

4. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under 
parlamentets sjunde valperiod.

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

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 28 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Varje ledamot kan ställa frågor som rör 
presidiets, talmanskonferensens eller 
kvestorernas arbete. Sådana frågor ska 
inges skriftligen till talmannen och 
tillsammans med de avgivna svaren 
offentliggöras i parlamentets bulletin inom 
trettio dagar från det att de ingavs.

2. Varje ledamot kan ställa frågor som rör 
presidiets, talmanskonferensens eller 
kvestorernas arbete. Sådana frågor ska 
inges skriftligen till talmannen och 
tillsammans med de avgivna svaren 
offentliggöras på parlamentets webbplats
inom trettio dagar från det att de ingavs.

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag tar man hänsyn till det faktum att bulletinen inte längre 
existerar.

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 34 Artikel 34
Prövning av respekten för de
grundläggande rättigheterna, 

subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och 

rättsstatsprincipen samt av de ekonomiska 
konsekvenserna

Respekt för Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna

Vid prövning av ett förslag till rättsakt ska 
parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget respekterar de 
grundläggande rättigheterna och framför 
allt att rättsakten står i överensstämmelse 
med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna samt 
rättsstatsprincipen. Har ett förslag 
ekonomiska konsekvenser ska 
parlamentet fastställa huruvida 
tillräckliga finansiella medel har 
föreslagits.

1. Parlamentet ska i all sin verksamhet till 
fullo respektera de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Parlamentet ska även till fullo respektera 
rättigheterna och principerna i artikel 2 
och artikel 6.2 och 6.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.
2. Anser det ansvariga utskottet, en 
politisk grupp eller minst 40 ledamöter att 
ett förslag till rättsakt eller delar av det 
strider mot rättigheterna i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska ärendet på deras 
begäran hänvisas till utskottet med 
behörighet i frågor som rör tolkningen av 
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Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Yttrandet 
från detta utskott ska som bilaga bifogas 
det ansvariga utskottets betänkande.

Or. en

(Se ändringsförslagen till artikel 36.-1 (ny) och artikel 36a (ny)).

Motivering

Genom ändringsförslaget införs ett nytt förfarande för kontroll av respekten för 
grundläggande rättigheter. Utgör även en minoritetsrättighet.

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 36 – punkt -1 (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1. Har ett förslag till rättsakt ekonomiska 
konsekvenser ska parlamentet fastställa 
huruvida tillräckliga finansiella medel 
har föreslagits.

Or. en

Motivering

Texten i ändringsförslaget är identisk med artikel 34 sista meningen, som flyttats till 
artikel 36 till följd av ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 36 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 40 ska ansvarigt utskott i samband 
med alla kommissionsförslag och alla 
övriga handlingar som avser lagstiftning 
pröva om en rättsakts finansiering är 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 40 ska ansvarigt utskott i samband 
med alla kommissionsförslag och alla 
övriga handlingar som avser lagstiftning 
pröva om en rättsakts finansiering är 
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förenlig med budgetplanen. förenlig med den fleråriga budgetramen.
(Övergripande ändringsförslag: ordet 
”budgetplanen” ska genomgående i hela 
arbetsordningen ersättas med ”den 
fleråriga budgetramen”.)

Or. en

Motivering

Teknisk och terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 36a (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 36a (*)
Prövning av respekten för subsidiaritets-

och proportionalitetsprinciperna
1. Vid prövning av ett förslag till rättsakt 
ska parlamentet ta särskild hänsyn till 
huruvida förslaget till rättsakt står i 
överensstämmelse med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Utom i de 
brådskande fall som anges i artikel 4 i 
protokollet om de nationella parlamentens 
roll i Europeiska unionen får parlamentet 
inte avsluta sin första behandling före 
utgången av den frist på åtta veckor som 
fastställs i artikel 6 i protokollet om 
tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.
2. Utskottet med behörighet i de frågor 
som anges i punkt 1 kan på begäran av 
det ansvariga utskottet eller på egen 
begäran besluta att utarbeta 
rekommendationer om förslag till 
rättsakter.
3. Om ett nationellt parlament lämnar ett 
motiverat yttrande till talmannen i 
enlighet med artikel 3 i protokollet om de 
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nationella parlamentens roll i Europeiska 
unionen och artikel 6 i protokollet om 
tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna ska detta 
yttrande hänvisas till det ansvariga 
utskottet och vidarebefordras för 
kännedom till utskottet med behörighet i 
frågor som rör respekten för 
subsidiaritetsprincipen. När parlamentet 
tar emot ett motiverat yttrande efter det att 
det ansvariga utskottet har antagit sitt 
betänkande ska detta yttrande översändas 
som en plenarhandling till alla ledamöter 
före omröstningen. Ordföranden för det 
ansvariga utskottet kan begära att frågan 
återförvisas till utskottet.
4. När minst en tredjedel av det totala 
antal röster som tilldelats de nationella 
parlamenten står bakom motiverade 
yttranden om åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen i samband med 
förslag till rättsakter, eller en fjärdedel i 
fall av förslag till rättsakter som lagts 
fram på grundval av artikel 76 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
får parlamentet inte fatta beslut förrän 
författaren till förslaget har redogjort för 
hur han eller hon avser att gå vidare i 
ärendet.
5. När, enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, minst en enkel 
majoritet av det totala antal röster som 
tilldelats de nationella parlamenten står 
bakom motiverade yttranden om 
åsidosättande av subsidiaritetsprincipen i 
samband med förslag till rättsakter ska 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen, efter 
att ha beaktat de motiverade yttrandena 
från de nationella parlamenten och 
kommissionen, antingen rekommendera 
att parlamentet förkastar förslaget på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen eller lägga fram 
andra rekommendationer för parlamentet, 
vilka kan inbegripa ändringsförslag som 
rör respekten för subsidiaritetsprincipen.



PE405.935v03-00 8/64 PR\757000SV.doc

SV

Rekommendationen ska läggas fram för 
parlamentet för debatt och omröstning.
Om en rekommendation om förkastande 
av förslaget antas med en majoritet av 
rösterna i Europaparlamentet eller om en 
majoritet om 55 procent av ledamöterna i 
rådet har uttalat sig mot förslaget ska 
talmannen förklara förfarandet avslutat.
När parlamentet inte förkastar förslaget 
ska förfarandet fullföljas, under 
beaktande av eventuella 
rekommendationer som antas av 
parlamentet.
6. När Regionkommittén lämnar ett 
yttrande till parlamentet i vilket den 
uttalar sig mot ett förslag till rättsakt på 
grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen ska yttrandet 
hänvisas till det ansvariga utskottet och 
utskottet med behörighet i frågor som rör 
respekten för subsidiaritetsprincipen. Det 
senare utskottet kan lägga fram 
rekommendationer som ska bli föremål 
för omröstning före slutförandet av första 
behandlingen.

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 34.)

Motivering

Införlivar de nya förfarandena för de nationella parlamenten vad avser respekten för 
subsidiaritetsprincipen (förfarandena med ”gult kort” och ”orange kort”) med 
arbetsordningen.

Eftersom Regionkommittén enligt artikel 8 i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får väcka talan på grund av åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen bör parlamentet ta särskild hänsyn till yttranden från denna kommitté 
vilka ifrågasätter en föreslagen rättsakt på dessa grunder.

Ändringsförslag 6

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 41 – rubriken
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Samråd om initiativ som läggs fram av en 
medlemsstat

Lagstiftningsförfaranden om initiativ som 
läggs fram av en medlemsstat

Or. en

Ändringsförslag 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Samrådsförfarandet är avslutat om 
förslaget till lagstiftningsresolution antas.
Om parlamentet inte antar 
lagstiftningsresolutionen, ska förslaget 
återförvisas till det ansvariga utskottet.

Första behandlingen är avslutad om 
förslaget till lagstiftningsresolution antas.
Om parlamentet inte antar 
lagstiftningsresolutionen, ska förslaget 
återförvisas till det ansvariga utskottet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 51 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Förslaget, så som det godkänts av 
parlamentet, och tillhörande resolution ska 
av talmannen såsom parlamentets yttrande
översändas till rådet och kommissionen.

3. En konsoliderad version av förslaget, så 
som det godkänts av parlamentet, ska 
färdigställas i enlighet med 
artiklarna 172a och 172b. Denna och 
tillhörande resolution ska av parlamentets 
talman såsom parlamentets ståndpunkt
översändas till rådet och kommissionen.

(Övergripande ändringsförslag: i alla 
bestämmelser som rör det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska orden 
”parlamentets yttrande” genomgående i 
hela arbetsordningen ersättas med 
”parlamentets ståndpunkt”.)
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Or. en

Motivering

Parlamentet antar vid första behandlingen inte längre ett yttrande utan en ståndpunkt.

Ändringsförslag 9

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 
majoritet av de avgivna rösterna ska 
talmannen, innan parlamentet röstar om 
förslaget till lagstiftningsresolution, 
uppmana kommissionen att dra tillbaka 
förslaget.

1. Om ett kommissionsförslag inte får en 
majoritet av de avgivna rösterna eller om 
ett förslag om förkastande, som kan 
läggas fram av det ansvariga utskottet 
eller minst en tiondel av ledamöterna, har 
antagits ska talmannen, innan parlamentet 
röstar om förslaget till 
lagstiftningsresolution, uppmana 
kommissionen att dra tillbaka förslaget.

Or. en

Motivering

Hittills har det enligt arbetsordningen inte funnits någon möjlighet att lägga fram förslag om 
förkastande av kommissionens förslag vid första behandlingen även om detta skulle behövas i 
vissa situationer.

Ändringsförslag 10

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Drar kommissionen tillbaka sitt förslag, 
ska talmannen fastslå att 
samrådsförfarandet är överflödigt och 
underrätta rådet om detta.

2. Drar kommissionen tillbaka sitt förslag, 
ska talmannen förklara förfarandet
avslutat och underrätta rådet om detta.

Or. en
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Motivering

Terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 11

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Drar kommissionen inte tillbaka sitt 
förslag, ska parlamentet återförvisa frågan 
till ansvarigt utskott utan att rösta om 
förslaget till lagstiftningsresolution.

3. Drar kommissionen inte tillbaka sitt 
förslag, ska parlamentet återförvisa frågan 
till ansvarigt utskott utan att rösta om 
förslaget till lagstiftningsresolution, såvida 
inte parlamentet, på förslag av 
ordföranden eller föredraganden för det 
ansvariga utskottet, av en politisk grupp 
eller av minst 40 ledamöter, väljer att 
rösta om förslaget till 
lagstiftningsresolution.

I sådana fall ska ansvarigt utskott, 
muntligen eller skriftligen, rapportera till 
parlamentet före utgången av en av 
parlamentet fastställd tidsfrist som inte får 
överstiga två månader.

I fall av återförvisande ska ansvarigt 
utskott, muntligen eller skriftligen, 
rapportera till parlamentet före utgången av 
en av parlamentet fastställd tidsfrist som 
inte får överstiga två månader.

Or. en

Motivering

Inom ramen för medbeslutandeförfarandet finns det inte längre något behov av att utvidga 
förfarandet för att uppnå kompromisser från kommissionen.

Ändringsförslag 12

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 53a (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 53a
Förslag till rättsakter som läggs fram av 

en grupp medlemsstater
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Om förslaget till rättsakt har lagts fram av 
en grupp medlemsstater kan företrädare 
för dessa stater inbjudas att delta i 
diskussionerna på utskottsnivå och i 
plenarsammanträdet. Om så är lämpligt 
ska artiklarna 52 och 53 gälla i 
tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Återspeglar att det enligt Lissabonfördraget blir möjligt för en grupp medlemsstater att i 
vissa fall lägga fram lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 13

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 54 – punkt 1 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. När parlamentet har yttrat sig om ett 
kommissionsförslag, ska ansvarigt utskotts 
ordförande och föredragande följa hur 
arbetet med förslaget fortskrider till dess 
att det har antagits av rådet, särskilt för att 
försäkra sig om att rådets och 
kommissionen verkligen respekterar sina 
åtaganden gentemot parlamentet när det 
gäller parlamentets ändringar.

1. När parlamentet har antagit en 
ståndpunkt om ett kommissionsförslag, 
ska ansvarigt utskotts ordförande och 
föredragande följa hur arbetet med 
förslaget fortskrider till dess att det har 
antagits av rådet, särskilt för att försäkra 
sig om att rådets och kommissionen 
verkligen respekterar sina åtaganden 
gentemot parlamentet när det gäller 
parlamentets ståndpunkt.

Or. en

Motivering

Teknisk och terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 14

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 55 – underrubrik 1 (*)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Medbeslutandeförfarandet Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Or. en

Ändringsförslag 15

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 56 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 56 utgår
Medlingsförfarandet enligt den 

gemensamma förklaringen från 1975
1. När rådet i samband med vissa viktiga 
gemenskapsrättsakter har för avsikt att 
avvika från parlamentets yttrande, kan 
parlamentet med aktivt deltagande från 
kommissionen inleda ett 
medlingsförfarande med rådet i samband 
med att parlamentet avger sitt yttrande.
2. Detta förfarande ska inledas av 
parlamentet antingen på eget eller på 
rådets initiativ.
3. Vid sammansättningen av delegationen 
till medlingskommittén och när det gäller 
hur kommittén ska arbeta och meddela 
parlamentet sina resultat ska 
bestämmelserna i artikel 64 tillämpas.
4. Ansvarigt utskott ska meddela resultatet 
av medlingen i ett betänkande. Detta 
betänkande ska vara föremål för debatt 
och omröstning i kammaren.

Or. en

Motivering

I och med de nya budgetbestämmelserna och bestämmelserna om den fleråriga budgetramen 
blir den gemensamma förklaringen från 1975 överflödig.



PE405.935v03-00 14/64 PR\757000SV.doc

SV

Ändringsförslag 16

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 57 – rubriken (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Mottagande av rådets gemensamma
ståndpunkt

Mottagande av rådets ståndpunkt

(Övergripande ändringsförslag: orden 
”rådets gemensamma ståndpunkt” och 
”gemensam ståndpunkt” ska genomgående 
i hela arbetsordningen ersättas med 
”rådets ståndpunkt” eller ”ståndpunkt”.)

Or. en

Motivering

Teknisk och terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 17

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När det gäller förlängningar av tidsfrister 
enligt artikel 252 g i EG-fördraget eller 
artikel 39.1 i EU-fördraget ska talmannen 
begära rådets samtycke.

utgår

Or. en

Motivering

Lissabonfördraget omfattar inte längre de bestämmelser som ovannämnda bestämmelse rör.

Ändringsförslag 18

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 58 – punkt 2 (*)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Talmannen ska underrätta parlamentet 
om alla förlängningar av tidsfristerna enligt 
artikel 251.7 i EG-fördraget, oavsett om 
dessa tillkommit på parlamentets eller 
rådets initiativ.

2. Talmannen ska underrätta parlamentet 
om alla förlängningar av tidsfristerna enligt 
artikel 294.14 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, oavsett om dessa 
tillkommit på parlamentets eller rådets 
initiativ.

(Övergripande ändringsförslag:
numreringen av artiklarna i EU-fördraget 
och EG-fördraget anpassas genomgående i 
hela arbetsordningen till den 
konsoliderade versionen av fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.)

Or. en

Motivering

Teknisk och terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 19

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 58 – punkt 3 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Talmannen kan, efter att ha hört det 
ansvariga utskottets ordförande, bevilja 
en begäran från rådet att förlänga 
tidsfristen i enlighet med artikel 252 g i 
EG-fördraget.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 58.1 andra stycket.
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Ändringsförslag 20

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 59 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. Ansvarigt utskott ska avge en 
andrabehandlingsrekommendation där 
det föreslås att rådets gemensamma 
ståndpunkt godkänns, ändras eller avvisas.
Rekommendationen ska innehålla en kort
motivering till föreslaget beslut.

6. Ansvarigt utskott ska avge ett 
betänkande där det föreslås att rådets 
gemensamma ståndpunkt godkänns, ändras 
eller avvisas. Betänkandet ska innehålla en 
motivering.

Or. en

Motivering

Rekommendationen är till funktionen ett betänkande och bör benämnas som sådant.

Ändringsförslag 21

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 61 – punkt 4 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Med avvikelse från punkt 3 ska 
talmannen uppmana kommissionen att 
dra tillbaka sitt förslag om parlamentets 
avvisning omfattas av bestämmelserna i 
artikel 252 i EG-fördraget. Drar 
kommissionen tillbaka sitt förslag ska 
talmannen tillkännage i kammaren att 
lagstiftningsförfarandet är avslutat.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 252 i EG-fördraget har utgått.
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Ändringsförslag 22

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 65a (ny) (införs under kapitel 6: Lagstiftningsförfarandet - avslutande)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 65a
Interinstitutionella förhandlingar i 

lagstiftningsförfaranden
Förhandlingar med övriga institutioner 
som syftar till att få till stånd 
överenskommelser inom ramen för ett 
lagstiftningsförfarande ska föras i 
enlighet med uppförandekoden för 
förhandlingar i medbeslutandeärenden1. I 
sitt beslut om tillstånd för en delegation 
med ledamöter från utskottet att inleda 
sådana förhandlingar kan utskottet 
framför allt anta ett mandat, inriktningar 
eller prioriteringar för dessa 
förhandlingar.
När sådana förhandlingar slutförts efter 
det att ett betänkande antagits av det 
ansvariga utskottet kan detta utskott lägga 
fram ändringsförslag i syfte att uppnå en 
kompromiss med rådet.
__________
1 Se bilaga XVIe.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget formaliserar rutinerna för överenskommelser vid första eller andra 
behandlingen. Se även ändringsförslagen till artikel 182a (ny) och artikel 204 ca (ny).

Ändringsförslag 23

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 66
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Om rådet i enlighet med artikel 251.2 i 
EG-fördraget har underrättat parlamentet 
om att det har godkänt parlamentets 
ändringar, men inte på annat sätt ändrat 
kommissionens förslag, eller om ingen av 
institutionerna har ändrat kommissionens 
förslag, ska talmannen tillkännage i 
kammaren att förslaget är slutgiltigt 
antaget.

Om rådet i enlighet med artikel 251.2 i 
EG-fördraget har underrättat parlamentet 
om att det har godkänt parlamentets 
ståndpunkt med förbehåll för slutförandet 
i enlighet med artikel 172b ska talmannen 
tillkännage i kammaren att förslaget är 
slutgiltigt antaget.

2. Före detta tillkännagivande ska 
talmannen kontrollera att inga tekniska 
förändringar av förslaget som rådet gjort 
påverkar innehållet i förslaget. I 
tveksamma fall ska talmannen samråda 
med ansvarigt utskott. Om de ändringar 
som gjorts anses påverka innehållet, ska 
talmannen underrätta rådet om att 
parlamentet kommer att gå vidare med en 
andra behandling så snart villkoren i 
artikel 57 har uppfyllts.
3. Efter tillkännagivandet i punkt 1 ska 
talmannen tillsammans med rådets 
ordförande underteckna den föreslagna 
rättsakten och i enlighet med artikel 68 se 
till att den offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring beaktas det nya förfarandet enligt artikel 172b (ny).

Ändringsförslag 24

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Texten till sådana rättsakter som antas 
av parlamentet och rådet ska undertecknas 
av talmannen och av generalsekreteraren 

1. Texten till sådana rättsakter som antas 
av parlamentet eller av parlamentet och 
rådet ska undertecknas av talmannen och 
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efter att dessa har kontrollerat att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats.

av generalsekreteraren efter att dessa har 
kontrollerat att alla förfaranden 
vederbörligen avslutats.

Or. en

Motivering

Motsvarar möjligheten för parlamentet att anta en rättsakt med godkännande av rådet i 
enlighet med artiklarna 190.5 och 195.4 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 25

Europaparlamentets arbetsordning
Rubrik till kapitel 6a (ny) (*) (införs efter artikel 68 och före kapitel 7)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

KAPITEL 6a
KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Or. en

Ändringsförslag 26

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68a (ny) (*) (införs i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 68a (*)
Ordinarie förfarande för 

fördragsändringar
1. I enlighet med artiklarna 38a och 45 
får det ansvariga utskottet för parlamentet 
lägga fram ett betänkande med förslag om 
fördragsändringar riktade till rådet.
2. Om Europeiska rådet beslutar att 
sammankalla till konvent ska 
Europaparlamentets företrädare utses av 
parlamentet på förslag av 
talmanskonferensen.



PE405.935v03-00 20/64 PR\757000SV.doc

SV

Förslaget ska även innebära att en ledare 
utses för parlamentets delegation som 
parlamentets kandidat för medlemskap i 
styrgrupper eller presidier som inrättats 
av konventet.
3. När Europeiska rådet begär 
parlamentets samtycke om ett beslut att 
inte sammankalla till konvent för 
behandling av föreslagna 
fördragsändringar ska frågan hänvisas 
till det ansvariga utskottet i enlighet med 
artikel 75.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar parlamentets nya rätt att föreslå fördragsändringar, vilken 
införs genom Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 27

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68b (ny) (*) (införs i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 68b (*)
Förenklat förfarande för 

fördragsändringar
I enlighet med artiklarna 38a och 45 får 
det ansvariga utskottet i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 48.6 i 
fördraget om Europeiska unionen för 
parlamentet lägga fram ett betänkande 
med förslag riktade till Europeiska rådet 
till ändringar av samtliga eller delar av 
bestämmelserna i tredje delen i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget återspeglar parlamentets nya rätt att föreslå fördragsändringar, vilken 
införs genom Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 28

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68c (ny) (*) (införs i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 68c (*)
Anslutningsfördrag

1. Varje ansökan från en europeisk stat 
om medlemskap i Europeiska unionen ska 
hänvisas till ansvarigt utskott för 
beredning.
2. Parlamentet kan på förslag av 
ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 
minst 40 ledamöter besluta att uppmana 
kommissionen och rådet att delta i en 
debatt innan förhandlingarna med den 
ansökande staten inleds.
3. Under förhandlingarna ska 
kommissionen och rådet regelbundet och 
utförligt informera ansvarigt utskott om 
hur förhandlingarna fortskrider. Vid 
behov ska sekretess gälla.
4. Parlamentet har rätt att när som helst 
under förhandlingarna, på grundval av 
ett betänkande från ansvarigt utskott, 
anta rekommendationer och kräva att 
dessa beaktas innan ett fördrag om en 
ansökande stats anslutning till 
Europeiska unionen ingås. För 
antagandet av sådana rekommendationer 
fordras samma majoritet som vid 
samtycke.
5. När förhandlingarna slutförts, men 
innan något avtal undertecknas, ska 
förslaget till avtal läggas fram för 
parlamentet för samtycke.
6. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
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samtycke till en ansökan från en 
europeisk stat om medlemskap i 
Europeiska unionen ska ärendet hänvisas 
till det ansvariga utskottet för granskning 
i enlighet med artikel 75. Parlamentet ska 
fatta beslut med en majoritet av samtliga 
ledamöter.

Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 82 (rubriken och 
punkterna 1–5 utan ändringar och punkt 6 med ändringar), som kommer att utgå om 

ändringsförslaget antas.)

Ändringsförslag 29

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68d (ny) (*) (införs i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 68d (*)
Utträde ur unionen

Om en medlemsstat i enlighet med 
artikel 50 i fördraget om Europeiska 
unionen önskar utträda ur unionen och 
avtalet om utträdet läggs fram för 
parlamentet för dess samtycke ska ärendet 
i enlighet med artikel 75 hänvisas till det 
ansvariga utskottet för granskning.
Parlamentet ska fatta beslut med en 
majoritet av de avgivna rösterna.
Artikel 68c ska gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Återspeglar den nya möjligheten att utträda ur unionen.
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Ändringsförslag 30

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68e (ny) (införs i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 68e
En medlemsstats åsidosättande av 

grundläggande principer
1. Parlamentet kan, på grundval av ett 
särskilt betänkande från det ansvariga 
utskottet framlagt i enlighet med 
artiklarna 38a och 45,
a) rösta om ett motiverat förslag i vilket 
rådet uppmanas att handla i enlighet med 
artikel 7.1 i fördraget om Europeiska 
unionen,
b) rösta om ett förslag i vilket 
kommissionen eller medlemsstaterna 
uppmanas att lägga fram ett förslag i 
enlighet med artikel 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen,
c) rösta om ett förslag i vilket rådet 
uppmanas att handla i enlighet med 
artikel 7.3 eller, i ett senare skede, 
artikel 7.4 i fördraget om Europeiska 
unionen.
2. En begäran från rådet i vilken 
parlamentet uppmanas att ge sitt samtycke 
till ett förslag som lagts fram i enlighet 
med artikel 7.1 och 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen ska tillkännages i 
kammaren, tillsammans med den aktuella 
medlemsstatens synpunkter, och hänvisas 
till det ansvariga utskottet i enlighet med 
artikel 75. Parlamentet ska fatta beslut på 
grundval av ett förslag från det ansvariga 
utskottet, utom i brådskande fall och om 
det finns goda skäl.
3. Beslut i enlighet med punkterna 1 och 2 
kräver två tredjedelars majoritet av de 
avgivna rösterna och en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter.
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4. Behörigt utskott kan efter godkännande 
från talmanskonferensen lägga fram ett 
kompletterande resolutionsförslag. Ett 
sådant resolutionsförslag ska innehålla 
parlamentets synpunkter på en 
medlemsstats allvarliga åsidosättande, på 
lämpliga åtgärder och på 
förutsättningarna när det gäller att ändra 
eller upphöra med dessa åtgärder.
5. Behörigt utskott ska se till att 
parlamentet hålls fullständigt informerat 
och vid behov hörs om alla åtgärder som 
vidtas efter det att parlamentet gett sitt 
samtycke i enlighet med punkt 3. Rådet 
ska uppmanas att informera om 
utvecklingen på lämpligt sätt. På förslag 
av ansvarigt utskott, utarbetat med 
talmanskonferensens medgivande, kan 
parlamentet anta rekommendationer till 
rådet.

Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar till största delen ordalydelsen i nuvarande artikel 95, som 
kommer att utgå om ändringsförslaget antas, dock med en införd hänvisning till den nya 

artikeln 38a.)

Motivering

Motsvarar till största delen ordalydelsen i nuvarande artikel 95.

Ändringsförslag 31

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68f (ny) (*) (införs i kapitel 6a (nytt))

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 68f (*)
Parlamentets sammansättning

I god tid före utgången av en valperiod 
kan parlamentet, på grundval av ett 
betänkande från det ansvariga utskottet 
framlagt i enlighet med artikel 38a, lägga 
fram ett förslag om ändring av sin 
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sammansättning. Europeiska rådets 
förslag till beslut om parlamentets 
sammansättning ska behandlas i enlighet 
med artikel 75.

Or. en

Motivering

Motsvarar den nya initiativrätten enligt artikel 14.2 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen.

Ändringsförslag 32

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69 utgår
Allmänna budgeten

Genomförandebestämmelser för 
granskning av Europeiska unionens 
allmänna budget och tilläggsbudgetar, i 
enlighet med de finansiella 
bestämmelserna i fördragen om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskaperna, ska antas av parlamentet 
i form av en resolution och fogas som 
bilaga till arbetsordningen.

Or. en

Motivering

Eftersom bilaga IV integreras i arbetsordningen behövs inte denna bestämmelse längre.

Ändringsförslag 33

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69a (ny) (*) (införs i kapitel 7 – Budgetförfarande)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69a (*)
Flerårig budgetram

När rådet begär parlamentets samtycke 
till ett förslag till förordning om den 
fleråriga budgetramen ska ärendet 
hänvisas till det ansvariga utskottet i 
enlighet med förfarandet i artikel 75.
Parlamentet ska fatta beslut om samtycke 
med en majoritet av samtliga ledamöter.

Or. en

Motivering

Återspeglar det faktum att den fleråriga budgetramen har blivit en rättsakt som kräver 
parlamentets samtycke.

Ändringsförslag 34

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69b (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69b (*)
Arbetsdokument

1. Följande handlingar ska tryckas och 
delas ut:
a) En sammanfattning av rådets 
överläggningar om budgetförslaget.
b) Rådets ståndpunkt beträffande 
budgetförslaget, upprättat i enlighet med 
artikel 314.3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och artikel 177.5 i 
Euratomfördraget.
c) Förslag till beslut om de provisoriska 
tolftedelar som avses i artikel 315 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och artikel 178 i 
Euratomfördraget.
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2. Dessa handlingar ska hänvisas till 
ansvarigt utskott. Alla berörda utskott har 
rätt att yttra sig.
3. Önskar andra utskott yttra sig ska 
talmannen fastställa när dessa yttranden 
ska ha inkommit till ansvarigt utskott.

Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 1 i bilaga IV, som 
kommer att utgå om ändringsförslaget antas.)

Ändringsförslag 35

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69c (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69c (*)
Behandling av budgetförslaget - första 

etappen
1. Varje ledamot kan, med de 
begränsningar som anges nedan, inge och 
lägga fram förslag till ändring av 
budgetförslaget.
2. Förslag till ändringar ska för att kunna 
antas inges skriftligen, vara 
undertecknade av minst 40 ledamöter 
eller ingivna på en politisk grupps eller ett 
utskotts vägnar, ange den punkt i 
budgeten som de avser och respektera 
upprätthållandet av en balans mellan 
inkomster och utgifter. Förslagen till 
ändringar ska omfatta alla relevanta 
uppgifter vad gäller de anmärkningar som 
berör den avsedda punkten i budgeten.
Alla förslag till ändringar av 
budgetförslaget måste åtföljas av en 
skriftlig motivering.

3. Talmannen ska fastställa en tidsfrist för 
ingivande av förslag till ändringar.
4. Ansvarigt utskott ska yttra sig över de 
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ingivna förslagen innan de behandlas i 
kammaren.
Förslag till ändringar som ansvarigt 
utskott har avvisat ska inte gå till 
omröstning i kammaren, om inte ett 
utskott eller minst 40 ledamöter skriftligen 
begär det före en tidpunkt som fastställs 
av talmannen. Denna tidsfrist får under 
inga omständigheter löpa ut senare än 
24 timmar innan omröstningen inleds.
5. Förslag till ändring av parlamentets 
budgetberäkning vars innehåll liknar de 
förslag som parlamentet redan förkastade 
när budgetberäkningen upprättades, ska 
endast behandlas om ansvarigt utskott ger 
sitt samtycke till detta.
6. Trots vad som anges i artikel 51.2 i 
arbetsordningen ska parlamentet förrätta 
särskilda och på varandra följande 
omröstningar om
– varje förslag till ändring,
– varje avsnitt av budgetförslaget,
– ett resolutionsförslag om detta 
budgetförslag.
Bestämmelserna i artikel 155.4–8 i 
arbetsordningen ska dock tillämpas.
7. De artiklar, kapitel, avdelningar och 
avsnitt i budgetförslaget till vilka inga 
förslag till ändringar har lagts fram ska 
anses antagna.
8. För att godkännas måste ett förslag till 
ändring erhålla en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter.
9. Har parlamentet företagit ändringar av 
budgetförslaget ska det ändrade 
budgetförslaget översändas till rådet och 
kommissionen tillsammans med 
motiveringarna.
10. Protokollet från det sammanträde vid 
vilket parlamentet yttrade sig över 
budgetförslaget ska översändas till rådet 
och kommissionen.
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Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 3 i bilaga IV, som 
kommer att utgå om ändringsförslaget antas.)

Ändringsförslag 36

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69d (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69d (*)
Finanspolitiska trepartsmöten

Regelbundna möten mellan 
Europaparlamentets talman och rådets 
och kommissionens ordförande ska 
sammankallas på kommissionens initiativ 
inom ramen för de budgetförfaranden 
som avses i detta kapitel. Talmannen och 
ordförandena ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att främja samråd och närma 
sina institutioners ståndpunkter till 
varandra i syfte att göra det lättare att 
genomföra detta kapitel.
Parlamentets talman kan delegera denna 
uppgift till en vice talman som har 
erfarenhet av budgetfrågor eller till 
ordföranden för utskottet med behörighet 
i budgetfrågor.

Or. en

Motivering

Det nya budgetförfarandet gör att parlamentets talman och rådets och kommissionens 
ordförande behöver träffas regelbundet.

Ändringsförslag 37

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69e (ny) (*)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69e (*)
Budgetförlikning

1. Talmannen ska sammankalla 
förlikningskommittén i enlighet med 
artikel 314.4 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.
2. Parlamentets delegation till 
förlikningskommitténs sammanträden ska 
vad avser antalet ledamöter motsvara 
rådets delegation.
3. Delegationens ledamöter ska årligen 
utses av de politiska grupperna före 
parlamentets omröstning om rådets 
ståndpunkt och företrädesvis hämtas från 
ledamöterna av utskottet med behörighet i 
budgetfrågor och andra berörda utskott.
Delegationen ska ledas av parlamentets 
talman. Parlamentets talman kan 
delegera denna uppgift till en vice talman 
som har erfarenhet av budgetfrågor eller 
till ordföranden för utskottet med 
behörighet i budgetfrågor.
4. Artikel 64.2, 64.4, 64.5, 64.7 och 64.8 
ska tillämpas.
5. När en överenskommelse har nåtts om 
en gemensam text inom ramen för 
förlikningskommitténs arbete ska ärendet 
föras upp på föredragningslistan till ett 
parlamentssammanträde som hålls senast 
14 dagar efter dagen för 
överenskommelsen. Artikel 65.2 och 65.3 
ska tillämpas.
6. Den gemensamma texten i sin helhet 
ska bli föremål för en enda omröstning.
Det ansvariga utskottet eller minst en 
tiondel av ledamöterna kan lägga fram 
förslag om förkastande av den 
gemensamma texten. Omröstningen ska 
förrättas med namnupprop.
7. Om parlamentet godkänner den 
gemensamma texten medan rådet 



PR\757000SV.doc 31/64 PE405.935v03-00

SV

förkastar den kan det ansvariga utskottet 
lägga fram samtliga eller några av 
parlamentets ändringsförslag till rådets 
ståndpunkt i syfte att bekräfta dem i 
enlighet med artikel 314.7 d i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 38

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69f (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69f (*)
Slutgiltigt antagande av budgeten

Om talmannen kunnat fastställa att 
budgeten har antagits i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 314 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
ska han eller hon inför parlamentet 
tillkännage att budgeten är slutgiltigt 
antagen. Talmannen ska även se till att 
budgeten offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 4 i bilaga IV, som 
kommer att utgå om ändringsförslaget antas.)

Ändringsförslag 39

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 69g (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 69g (*)
Systemet med de provisoriska 

tolftedelarna
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1. Beslut som rådet har fattat och som 
godkänner utgifter som överstiger den 
provisoriska tolftedelen för utgifter ska 
hänvisas till det ansvariga utskottet.
2. Det ansvariga utskottet kan lägga fram 
ett förslag till beslut för att minska de 
utgifter som avses i punkt 1. Parlamentet 
ska fatta beslut i frågan senast 30 dagar 
efter antagandet av rådets beslut.
3. Parlamentet ska fatta beslut med en 
majoritet av samtliga ledamöter.

Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar delvis ordalydelsen i nuvarande artikel 7 i bilaga IV, som 
kommer att utgå om ändringsförslaget antas.)

Ändringsförslag 40

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 73a (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 73a (*)
Förfarande för upprättandet av 
parlamentets budgetberäkning

1. När det gäller parlamentets budget ska 
presidiet och utskottet med behörighet i 
budgetfrågor i etapper fatta beslut om
a) tjänsteförteckningen,
b) det preliminära förslaget till 
budgetberäkning och förslaget till 
budgetberäkning.
2. Beslut om tjänsteförteckningen ska 
fattas på följande sätt:
a) Presidiet ska fastställa 
tjänsteförteckningen för varje budgetår.
b) Presidiet och utskottet med behörighet i 
budgetfrågor ska hålla överläggningar i 
fall då detta utskotts uppfattning skiljer 
sig från presidiets ursprungliga beslut.
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c) Efter sådana överläggningar ska 
presidiet i enlighet med artikel 197.3 i 
arbetsordningen fatta det slutliga beslutet 
om tjänsteförteckningen i 
budgetberäkningen, utan att detta 
påverkar tillämpningen av de beslut som 
fattas i enlighet med artikel 314 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.
3. Utarbetandet av själva 
budgetberäkningen ska påbörjas så snart 
presidiet har fattat det slutliga beslutet om 
tjänsteförteckningen. Detta ska ske 
etappvis i enlighet med artikel 73 i 
arbetsordningen. Överläggningar ska 
hållas i fall då ståndpunkterna från 
utskottet med behörighet i budgetfrågor 
och presidiet kraftigt avviker från 
varandra.

Or. en

(Detta ändringsförslag motsvarar till största delen ordalydelsen i nuvarande artikel 8 i 
bilaga IV, som kommer att utgå om ändringsförslaget antas. Om detta ändringsförslag antas 

kommer artikel 73.7 att utgå.)

Ändringsförslag 41

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 75 – rubriken (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Samtyckesförfarandet Godkännandeförfarandet
(Övergripande ändringsförslag: Ordet 
”samtycke” ska genomgående i 
arbetsordningen ersättas med 
”godkännande”.)

Or. en

Motivering

Teknisk och terminologisk anpassning.
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Ändringsförslag 42

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 75 – punkt 1 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
samtycke till ett förslag till rättsakt ska det 
fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

1. När parlamentet uppmanas att ge sitt 
godkännande till ett förslag till rättsakt ska 
det fatta beslut med utgångspunkt i en 
rekommendation från det ansvariga 
utskottet om att godkänna eller förkasta 
rättsakten.

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt, för vilken EG- eller 
EU-fördraget kräver parlamentets 
samtycke. Inga ändringsförslag får läggas 
fram. Den för samtycke nödvändiga 
majoriteten ska vara den majoritet som 
anges i den artikel i EG-fördraget eller 
EU-fördraget som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Parlamentet ska i en enda omröstning yttra 
sig över den rättsakt för vilken fördraget 
om Europeiska unionen eller fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
kräver parlamentets godkännande. Inga 
ändringsförslag får läggas fram. Den för 
godkännande nödvändiga majoriteten ska 
vara den majoritet som anges i den artikel i 
fördraget om Europeiska unionen eller
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som utgör den rättsliga 
grunden för förslaget till rättsakt.

Ansvarigt utskott får med 
talmanskonferensens tillstånd besluta att 
utarbeta en tillhörande resolution.

Or. en

Motivering

Terminologisk anpassning.

Ändringsförslag 43

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 75 – punkt 3 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När parlamentets samtycke krävs i 
samband med ett förslag till rättsakt kan 

3. När parlamentets godkännande krävs i 
samband med ett förslag till rättsakt eller 
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ansvarigt utskott, för att förfarandet ska 
leda till ett positivt resultat, besluta att 
förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om kommissionens 
förslag med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

ett tilltänkt internationellt fördrag kan 
ansvarigt utskott, för att förfarandet ska 
leda till ett positivt resultat, besluta att 
förelägga parlamentet ett 
interimsbetänkande om kommissionens 
förslag med ett resolutionsförslag som 
innehåller rekommendationer om ändring 
eller genomförande av förslaget till 
rättsakt.

Om parlamentet antar minst en 
rekommendation ska talmannen anhålla 
om ytterligare diskussioner med rådet.
Ansvarigt utskott ska lämna sin slutgiltiga 
rekommendation angående parlamentets 
samtycke på grundval av resultatet av 
diskussionerna med rådet.

(Övergripande ändringsförslag: Med 
undantag för artiklarna 52 och 53 ska 
orden ”kommissionens förslag” och 
”lagstiftningsförslag” genomgående i 
arbetsordningen ersättas med ”förslag till 
rättsakt”.)

Or. en

Motivering

Detta behöver inte tas upp i arbetsordningen.

Ändringsförslag 44

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 76 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En begäran från en medlemsstat eller ett 
förslag från kommissionen om att upprätta 
ett närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna och samråd med 
parlamentet i enlighet med artikel 40a.2 i 
EU-fördraget ska hänvisas av talmannen 
till behörigt utskott för beredning.
Artiklarna 35, 36, 37, 40, 49-56 och 75 i 
arbetsordningen ska tillämpas på lämpligt 

1. En begäran från en medlemsstat om att 
upprätta ett närmare samarbete mellan 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 20 i 
fördraget om Europeiska unionen ska 
hänvisas av talmannen till behörigt utskott 
för beredning. Artiklarna 35, 36, 37, 40, 
49–55 och 75 i arbetsordningen ska 
tillämpas på lämpligt sätt.
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sätt.
2. Behörigt utskott ska kontrollera om 
förslaget är förenligt med artikel 11 i 
EG-fördraget samt artiklarna 27a, 27b, 
40, 43, 44 och 44a i EU-fördraget.

2. Behörigt utskott ska kontrollera om 
förslaget är förenligt med artikel 20 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
med artiklarna 326–334 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

3. Förslag till rättsakter som därefter läggs 
fram inom ramen för det närmare 
samarbetet, när detta väl upprättats, ska 
behandlas i parlamentet på samma sätt som 
när det inte förekommer något närmare 
samarbete.

3. Förslag till rättsakter som därefter läggs 
fram inom ramen för det närmare 
samarbetet, när detta väl upprättats, ska 
behandlas i parlamentet på samma sätt som 
när det inte förekommer något närmare 
samarbete. Artikel 40 ska tillämpas.

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning.

Ändringsförslag 45

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 80b (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 80b (*)
Delegerade akter

När det genom en lagstiftningsakt 
delegeras befogenhet till kommissionen
att komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt 
gäller följande:
– Ett utkast till delegerad akt som 
hänskjutits till parlamentet för 
granskning ska behandlas av ansvarigt 
utskott inom den tidsfrist som anges i 
lagstiftningsakten.
– Ansvarigt utskott får i ett 
resolutionsförslag till parlamentet lägga 
fram lämpliga förslag i enlighet med 
bestämmelserna i lagstiftningsakten.
Bestämmelserna i artikel 81 ska gälla i 
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tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Med denna artikel är syftet att införa det nya systemet med delegerade akter i 
arbetsordningen.

Ändringsförslag 46

Europaparlamentets arbetsordning
Avdelning IIa (ny) (införs före kapitel 12)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

AVDELNING IIa
YTTRE FÖRBINDELSER

Or. en

Motivering

Betydelsen av denna punkt måste framhävas.

Ändringsförslag 47

Europaparlamentets arbetsordning
Kapitel 12 – rubriken (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

FÖRDRAG OCH INTERNATIONELLA 
AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL

Or. en

Motivering

En konsekvens av att kapitlen stuvats om.
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Ändringsförslag 48

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 83 – punkt 6a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6a. Före omröstningen om samtycke får 
ansvarigt utskott, en politisk grupp eller 
minst en tiondel av ledamöterna föreslå 
att parlamentet ska inhämta domstolens 
yttrande om huruvida ett internationellt 
avtal är förenligt med fördragen. Om 
parlamentet godkänner ett sådant förslag 
ska omröstningen om samtycke skjutas 
upp till dess att domstolen har avgivit sitt 
yttrande.

Or. en

Motivering

Artikel 300.6 i EG-fördraget genomförs.

Ändringsförslag 49

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 85 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 85 utgår
Utnämning av den höge representanten 

för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken

1. Före utnämningen av den höge 
representanten för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken, ska 
talmannen uppmana rådets tjänstgörande 
ordförande att inför parlamentet göra ett 
uttalande i enlighet med artikel 21 i 
EU-fördraget. Talmannen ska uppmana 
kommissionens ordförande att uttala sig 
vid samma tillfälle.
2. När rådet har utsett den nye höge 
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representanten för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken, i enlighet 
med artikel 207.2 i EG-fördraget, men 
innan han eller hon formellt tillträtt, ska 
talmannen uppmana den höge 
representanten att inför det behöriga 
utskottet göra ett uttalande och besvara 
frågor.
3. Uttalandet och svaren i punkterna 1 
och 2 kan följas av rekommendationer 
från parlamentet på initiativ från behörigt 
utskott eller i enlighet med artikel 114.

Or. en

Motivering

Den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kommer att bli 
ledamot av kommissionen. Därför behövs inte längre några specialbestämmelser.

Ändringsförslag 50

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4a. När en särskild representant med 
mandat för en särskild politisk fråga utses 
av rådet ska han eller hon på 
parlamentets eller på eget initiativ 
inbjudas att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott.

Or. en

(Ändringsförslaget återger ordalydelsen i artikel 87.3, som utgår om detta ändringsförslag 
antas.)

Ändringsförslag 51

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87 (*)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 87 utgår
Uttalanden av den höge representanten 

för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och andra särskilda 

representanter
1. Den höge representanten ska inbjudas 
att minst fyra gånger om året uttala sig i 
kammaren. Artikel 103 ska tillämpas.
2. Den höge representanten ska minst fyra 
gånger om året inbjudas att närvara vid 
det behöriga utskottets sammanträden för 
att där göra ett uttalande och besvara 
frågor. Den höge representanten kan 
bjudas in vid andra tillfällen när utskottet 
anser det vara nödvändigt eller på 
representantens egen begäran.
3. När en särskild representant med 
mandat för en särskild politisk fråga utses 
av rådet, ska han eller hon på 
parlamentets eller på eget initiativ 
inbjudas för att göra ett uttalande inför 
behörigt utskott.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 85.

Ändringsförslag 52

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 89 – punkt 2 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. De berörda utskotten ska sträva efter att 
förmå den höge representanten för den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, rådet och 
kommissionen att förse dem med 
regelbunden och aktuell information om 

2. De berörda utskotten ska sträva efter att 
förmå kommissionens vice 
ordförande/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
rådet och kommissionen att förse dem med 
regelbunden och aktuell information om 
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utvecklingen och genomförandet av den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, den beräknade 
kostnaden för varje beslut på detta område 
som har ekonomiska konsekvenser och om 
övriga finansiella aspekter som rör 
genomförandet av den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken. På begäran 
av kommissionen, rådet eller den höge 
representanten kan ett utskott i 
undantagsfall besluta att hålla sina 
sammanträden inom stängda dörrar.

utvecklingen och genomförandet av den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, den beräknade 
kostnaden för varje beslut på detta område 
som har ekonomiska konsekvenser och om 
övriga finansiella aspekter som rör 
genomförandet av den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken. På begäran 
av kommissionen, rådet eller den höge 
representanten kan ett utskott i 
undantagsfall besluta att hålla sina 
sammanträden inom stängda dörrar.

(Övergripande ändringsförslag: ”Den 
höge representanten för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken” ska 
genomgående i arbetsordningen ersättas 
med ”kommissionens vice 
ordförande/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik”.)

Or. en

Ändringsförslag 53

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 89 – punkt 3 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. En gång om året ska det hållas en debatt 
om det samrådsdokument som rådet
utarbetat om de viktigaste aspekterna och 
de grundläggande valmöjligheterna när det 
gäller den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, inbegripet 
konsekvenserna för unionens budget.
Förfarandet i artikel 103 ska tillämpas.

3. Två gånger om året ska det hållas en 
debatt om det samrådsdokument som 
kommissionens vice ordförande/unionens 
höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik utarbetat om de viktigaste 
aspekterna och de grundläggande 
valmöjligheterna när det gäller den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, inbegripet den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken och konsekvenserna för 
unionens budget. Förfarandet i artikel 103 
ska tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 54

Europaparlamentets arbetsordning
Kapitel 14 – rubriken (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

POLISSAMARBETE OCH 
STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse har blivit inaktuell.

Ändringsförslag 55

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 92 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 92 utgår
Information till parlamentet när det gäller 

polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete

1. Behörigt utskott ska ansvara för att 
parlamentet utförligt och regelbundet 
informeras om de åtgärder som omfattas 
av polissamarbete och straffrättsligt
samarbete och att vederbörlig hänsyn tas 
till parlamentets yttranden, när rådet i 
enlighet med artikel 34.2 a i EU-fördraget 
antar gemensamma ståndpunkter, som 
anger unionens inställning i en viss fråga.
2. På kommissionens eller rådets begäran 
kan ett utskott i undantagsfall besluta att 
hålla sina sammanträden inom stängda 
dörrar.
3. Den debatt som avses i artikel 39.3 i 
EU-fördraget ska hållas i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 103.2, 103.3 och 
103.4 i arbetsordningen.
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Or. en

Motivering

Denna bestämmelse har blivit inaktuell.

Ändringsförslag 56

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 93 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 93 utgår
Samråd med parlamentet när det gäller 

polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete

När parlamentet hörs i enlighet med 
artikel 34.2 b, 34.2 c och 34.2 d i 
EU-fördraget ska det ske i enlighet med 
artiklarna 34-37, 40, 41 och 51 i 
arbetsordningen.
Sådana förslag ska sedan föras upp på 
föredragningslistan till den 
sammanträdesperiod som ska hållas 
omedelbart före utgången av den tidsfrist 
som har fastställts i enlighet med 
artikel 39.1 i EU-fördraget.
När parlamentet hörs om rådets förslag 
till beslut om utnämning av Europols 
direktör och styrelse ska artikel 101 i 
arbetsordningen gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse har blivit inaktuell.

Ändringsförslag 57

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 94 (*)
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 94 utgår
Rekommendationer när det gäller 
polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete
1. Utskottet med behörighet i frågor som 
rör polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete kan, efter att ha inhämtat 
talmanskonferensens tillstånd eller på 
grundval av ett förslag i enlighet med 
artikel 114, utarbeta rekommendationer 
till rådet inom sitt behörighetsområde 
inom det område som faller inom 
avdelning VI i EU-fördraget.
2. I brådskande fall kan det tillstånd som 
avses i punkt 1 beviljas av talmannen, 
som även kan bevilja utskottet tillstånd att 
hålla ett brådskande sammanträde.
3. De på detta sätt utarbetade 
rekommendationerna ska tas upp på 
föredragningslistan till nästföljande 
sammanträdesperiod. Artikel 90.4 ska 
gälla i tillämpliga delar.
(Se även tolkningen till artikel 114.)

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse har blivit inaktuell.

Ändringsförslag 58

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 97 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Parlamentet ska inrätta ett register över 
parlamentets handlingar.
Lagstiftningshandlingar och andra 
handlingar som anges i en bilaga till 

3. Parlamentet ska inrätta ett register över 
parlamentets handlingar.
Lagstiftningshandlingar och vissa andra 
kategorier av handlingar ska göras direkt 
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arbetsordningen ska göras direkt 
tillgängliga i enlighet med förordning (EG) 
nr 1049/2001 via parlamentets register.
Hänvisningar till andra av parlamentets 
handlingar ska i största möjliga 
utsträckning tas med i registret.

tillgängliga i enlighet med förordning (EG) 
nr 1049/2001 via parlamentets register.
Hänvisningar till andra av parlamentets 
handlingar ska i största möjliga 
utsträckning tas med i registret.

De handlingar som är direkt tillgängliga 
ska tas upp i en förteckning som ska 
godkännas av parlamentet och bifogas 
arbetsordningen som bilaga. Detta innebär 
inte att tillgången till handlingar av typer 
som inte finns med i förteckningen 
begränsas.

De handlingar som är direkt tillgängliga 
ska tas upp i en förteckning som ska 
godkännas av presidiet och offentliggöras 
på parlamentets webbplats. Detta innebär 
inte att tillgången till handlingar av typer 
som inte finns med i förteckningen 
begränsas. Sådana handlingar ska 
tillhandahållas efter skriftlig begäran.

De av parlamentets handlingar som inte är 
direkt tillgängliga via registret ska 
tillhandahållas efter skriftlig begäran.
Presidiet kan anta bestämmelser, som är i 
överensstämmelse med förordning (EG) 
nr 1049/2001, om hur tillgången praktiskt 
ska organiseras, och som ska offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Presidiet kan anta bestämmelser, som är i 
överensstämmelse med förordning (EG) 
nr 1049/2001, om hur tillgången praktiskt 
ska organiseras, och som ska offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör reglerna för registret flexiblare och arbetsordningen mindre tungrodd.
Om det antas ska bilaga XV utgå.

Ändringsförslag 59

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 98 – punkt 1 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. När rådet har enats om nomineringen 
av en kandidat till ämbetet som 
kommissionens ordförande, ska talmannen 
uppmana kandidaten att göra ett uttalande 
och redogöra för sitt politiska program 
inför parlamentet. Uttalandet ska följas av 
en debatt.

1. Parlamentet ska välja kommissionens 
ordförande med en majoritet av sina 
ledamöter på förslag av Europeiska rådet.
Om kandidaten inte får den nödvändiga
majoriteten ska talmannen uppmana 
Europeiska rådet att inom en månad 
föreslå en ny kandidat som ska väljas 
enligt samma förfarande.
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Rådet ska uppmanas att delta i debatten.

Or. en

Motivering

Förslaget tar fasta på parlamentets nya rätt att välja kommissionens ordförande.

Ändringsförslag 60

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 98 – punkt 2 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Parlamentet ska godkänna eller avslå 
nomineringen med en majoritet av de 
avgivna rösterna.
Omröstningen ska vara sluten. 2. Omröstningen ska vara sluten.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 98.1.

Ändringsförslag 61

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 100a (ny) (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 100a (*)
Utnämning av domstolens domare och 

generaladvokater
På förslag av ansvarigt utskott ska 
parlamentet utse sin kandidat till den 
kommitté på sju personer som ska pröva 
kandidaternas lämplighet som domare 
eller generaladvokater vid domstolen.

Or. en
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Motivering

Återspeglar parlamentets nya roll vid utnämningar till domstolen.

Ändringsförslag 62

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 103 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Ledamöter av kommissionen, rådet och 
Europeiska rådet kan när som helst anhålla 
om talmannens tillstånd att göra ett 
uttalande. Talmannen avgör när ett 
uttalande får göras och huruvida ett sådant 
uttalande ska följas av en fullständig debatt 
eller endast 30 minuters frågestund med 
korta och koncisa frågor från ledamöterna.

1. Efter varje möte i Europeiska rådet ska 
dess ordförande göra ett uttalande.  
Ledamöter av kommissionen, rådet och 
Europeiska rådet kan när som helst anhålla 
om tillstånd från parlamentets talman att 
göra ett uttalande. Talmannen avgör när ett 
uttalande får göras och huruvida ett sådant 
uttalande ska följas av en fullständig debatt 
eller endast 30 minuters frågestund med 
korta och koncisa frågor från ledamöterna.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen anpassas till den särställning som Europeiska rådets ordförande innehar.

Ändringsförslag 63

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 114 – punkt 1 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kan förelägga rådet ett 
förslag till rekommendation om frågor som 
behandlas i avdelningarna V och VI i 
EU-fördraget eller, när parlamentet inte 
har hörts, om internationella avtal som 
omfattas av artikel 83 eller 84 i 
arbetsordningen.

1. En politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kan förelägga rådet ett 
förslag till rekommendation om frågor som 
behandlas i avdelning V i fördraget om 
Europeiska unionen eller, när parlamentet 
inte har hörts, om internationella avtal som 
omfattas av artikel 83 eller 84 i 
arbetsordningen.

Or. en
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Motivering

De nuvarande bestämmelserna i avdelning VI i EU-fördraget, om polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete, ersätts av bestämmelserna i avdelning V i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, enligt vilka parlamentet åtminstone ska höras i sådana frågor.

Ändringsförslag 64

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. När en majoritet av parlamentets 
samtliga ledamöter har undertecknat en 
förklaring ska talmannen underrätta 
parlamentet om detta och i protokollet 
offentliggöra namnen på undertecknarna.

3. När en majoritet av parlamentets 
samtliga ledamöter har undertecknat en 
förklaring ska talmannen underrätta 
parlamentet om detta, i protokollet 
offentliggöra namnen på undertecknarna 
samt offentliggöra förklaringen som en 
antagen text.

Or. en

Motivering

Arbetsordningen anpassas till det faktum att protokoll och antagna texter är två skilda 
dokumenttyper. Se den nya artikeln 172a.

Ändringsförslag 65

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. En sådan förklaring ska efter 
sammanträdesperioden översändas till de 
institutioner som anges i förklaringen, 
tillsammans med namnen på 
undertecknarna. Förklaringen ska ingå i 
protokollet från det sammanträde där 
förklaringen tillkännagavs. När 
förklaringen på detta sätt har 
offentliggjorts är förfarandet avslutat.

4. Förfarandet avslutas i och med att 
förklaringen, tillsammans med namnen på 
undertecknarna, vid 
sammanträdesperiodens slut översänds till 
mottagarna.

Or. en
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Motivering

Arbetsordningen anpassas till det faktum att protokoll och antagna texter är två skilda 
dokumenttyper. Se den nya artikel 172a.

Ändringsförslag 66

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 125 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Talmanskonferensen ska utse medlemmar i 
parlamentets delegationer till konvent,
konferenser eller liknande organ där 
företrädare för parlament ska ingå.
Talmanskonferensen ska ge delegationerna 
mandat som står i överensstämmelse med 
relevanta parlamentsresolutioner.
Delegationerna ska själva utse ordförande 
och i förekommande fall en eller flera vice 
ordförande.

Talmanskonferensen ska utse medlemmar i 
parlamentets delegationer till konferenser 
eller liknande organ där företrädare för 
parlament ska ingå. Talmanskonferensen
ska ge delegationerna mandat som står i 
överensstämmelse med relevanta 
parlamentsresolutioner. Delegationerna ska 
själva utse ordförande och i förekommande 
fall en eller flera vice ordförande.

Or. en

Motivering

Parlamentets representation vid konvent tas upp i artikel 68a (ny).

Ändringsförslag 67

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 142

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Fördelning av talartid Fördelning av talartid samt talarlista
1. Talmanskonferensen kan föreslå 
parlamentet att talartid fördelas för en 
bestämd debatt. Parlamentet ska utan 
debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

1. Talmanskonferensen kan föreslå 
parlamentet att talartid fördelas för en 
bestämd debatt. Parlamentet ska utan 
debatt fatta beslut om ett sådant förslag.

1a. Ingen ledamot har rätt att yttra sig om 
inte talmannen tilldelat ledamoten ordet.
Ledamöterna ska tala från sina platser 
och rikta sig till talmannen. Om en talare 
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avviker från ämnet ska talmannen 
återkalla talaren till ordningen.
1b. Talmannen får för den första delen av 
en debatt fastställa en talarlista med en 
eller flera omgångar talare från varje 
politisk grupp som önskar yttra sig – vilket 
ska ske i turordning efter gruppernas 
storlek – samt en grupplös ledamot.

2. Talartiden ska fördelas i enlighet med 
följande kriterier:

Talartiden för denna del av debatten ska 
fördelas i enlighet med följande kriterier:

(a) En första del av talartiden ska fördelas 
lika mellan alla politiska grupper.

(a) En första del av talartiden ska fördelas 
lika mellan alla politiska grupper.

(b) En andra del ska fördelas mellan de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter.

(b) En andra del ska fördelas mellan de 
politiska grupperna i proportion till deras 
sammanlagda antal ledamöter.

(c) De grupplösa ledamöterna ska tilldelas 
en sammanlagd talartid som baseras på de 
delar som respektive politisk grupp 
tilldelas enligt a och b ovan.

(c) De grupplösa ledamöterna ska tilldelas 
en sammanlagd talartid som baseras på de 
delar som respektive politisk grupp 
tilldelas enligt a och b ovan.

3. Avsätts en gemensam talartid för flera 
punkter på föredragningslistan, ska de 
politiska grupperna underrätta talmannen 
om hur stor del av talartiden som de avser 
att använda för varje enskild punkt.
Talmannen ska se till att dessa talartider 
respekteras.

3. Avsätts en gemensam talartid för flera 
punkter på föredragningslistan, ska de 
politiska grupperna underrätta talmannen 
om hur stor del av talartiden som de avser 
att använda för varje enskild punkt.
Talmannen ska se till att dessa talartider 
respekteras.

3a. Den resterande debattiden ska inte 
fördelas i förväg. I stället ska talmannen i 
regel ge ledamöter ordet i högst en minut.
Talmannen ska så långt möjligt se till att 
talare från olika politiska åsiktsriktningar 
och från olika medlemsstater får ordet.
3b. På begäran kan företräde ges åt 
ordföranden eller föredraganden i det 
ansvariga utskottet och åt 
gruppordförande som önskar tala på 
gruppens vägnar, eller åt talare som 
ersätter dessa.
3c. Talmannen får ge ordet till ledamöter 
som genom att hålla upp ett blått kort 
visar att de vill ställa en fråga på högst en 
halv minut till en annan ledamot under 
dennes anförande, om talmannen anser 
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att detta inte kommer att störa debatten.
4. Talartiden för inlägg om 
sammanträdesprotokollen, 
arbetsordningen, ändringar till det 
slutgiltiga förslaget till föredragningslista 
eller till föredragningslistan får inte
överstiga en minut.

4. Talartiden för inlägg om 
sammanträdesprotokollen, 
arbetsordningen, ändringar till det 
slutgiltiga förslaget till föredragningslista 
eller till föredragningslistan får inte 
överstiga en minut.

4a. Utan att det påverkar talmannens 
övriga disciplinära befogenheter kan 
talmannen från det fullständiga 
förhandlingsreferatet avföra anföranden 
och inlägg från ledamöter som inte 
tilldelats ordet eller som överskridit den 
tilldelade talartiden.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden.
Kommissionen, rådet och föredraganden 
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden.
Kommissionen, rådet och föredraganden 
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 
kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 
kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

7. Ledamöter som inte yttrat sig under en 
debatt kan, högst en gång per 
sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig 
förklaring på högst 200 ord som ska 
bifogas protokollet från debatten.

7. Ledamöter som inte yttrat sig under en 
debatt kan, högst en gång per 
sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig 
förklaring på högst 200 ord som ska 
bifogas protokollet från debatten.
(Om detta ändringsförslag antas utgår 
artiklarna 141 och 143.)

Or. en

Motivering

There is currently considerable duplication and cross-referencing between Rules 141, 142 
and 143 and it would thus be desirable to consolidate them in a single rule.
This amendment would also recognise the traditional procedure of lists of speakers from 
Groups as the standard procedure for the start of debates, but allow for a "catch-the-eye" 
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procedure at the end of debates.
The paragraphs of the proposed new Rule 142 correspond to the following paragraphs of the 
present Rules 141 - 143 :
Rule 142(1a)=141(1) 1st phrase + 141(2) 1st phrase
Rule 142(1b)=new bit codifies existing practice
Rule 142(1b)=142(2) unchanged except "for this part of a debate"
Rule 142(3)=142(3) unchanged
Rule 142(3a) = 1st part new, 2nd part=143(2)
Rule 142(3b) = 143(3)
Rule 142(3c) = new (replaces 141(4))
Rule 142(3a) = 142(4) unchanged except the words "of proceedings" and "as a general rule"
Rule 142(4a)=141(3)
Rule 142(5)=142(5) unchanged
Rule 142(6)= 142(6) unchanged
Rule 142(7)= 142(7) unchanged
Rule 141(1) 2nd phrase, 141(2) 2nd phrase, 143(1) and 143(4) are not incorporated into the 
new Rule 142

Ändringsförslag 68

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 142 – punkt 6 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen 
försöka komma överens med 
kommissionen och rådet om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 230 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska talmannen 
försöka komma överens med 
kommissionen, rådet och Europeiska 
rådets ordförande om en lämplig 
fördelning av talartiden för dessa 
institutioner

Or. en
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(Detta ska vara den sista punkten i artikel 142.)

Motivering

Anpassning till Europeiska rådets ändrade status.

Ändringsförslag 69

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 150 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När mindre än 100 ledamöter är 
närvarande kan kammaren inte fatta ett 
sådant beslut om minst en tiondel av de 
närvarande ledamöterna motsätter sig 
detta.

Or. en

Motivering

När närvaron i kammaren är väldigt låg är gränsen på 40 ledamöter för att låta muntliga 
ändringsförslag bortfalla oproportionell och i praktiken svår att uppnå.

Ändringsförslag 70

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 156

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Om flera än 50 ändringsförslag har ingetts 
till ett betänkande för behandling i plenum 
får talmannen, efter samråd med 
utskottsordföranden, uppmana det 
ansvariga utskottet att hålla ett 
sammanträde för att behandla 
ändringsförslagen. Endast ändringsförslag 
som då stöds av minst en tiondel av 
utskottets ledamöter ska tas upp till 
omröstning i plenum.

Om mer än 50 ändringsförslag eller krav 
på särskild eller delad omröstning har 
ingetts till ett betänkande för behandling i 
plenum får talmannen, efter samråd med 
utskottsordföranden, uppmana det 
ansvariga utskottet att hålla ett 
sammanträde för att behandla dessa 
ändringsförslag eller krav. Endast 
ändringsförslag och krav på särskild eller 
delad omröstning som då stöds av minst en 
tiondel av utskottets ledamöter ska tas upp 
till omröstning i plenum.



PE405.935v03-00 54/64 PR\757000SV.doc

SV

2. Oavsett vad som anges i punkt 1 ska 
varje politisk grupp ha rätt att behålla upp 
till tre ändringsförslag eller krav till 
parlamentet på delad eller särskild 
omröstning.

Or. en

Motivering

Syftet med artikeln, som är att få arbetet i kammaren att flyta, gäller även delade 
omröstningar.

Ändringsförslag 71

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 157 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. En politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kan begära delad omröstning 
om ett textavsnitt som ska gå till 
omröstning innehåller två eller flera 
bestämmelser, syftar på två eller flera 
punkter eller kan indelas i två eller flera 
delar som var och en har en egen logisk
betydelse eller ett eget normativt värde.

1. En politisk grupp eller minst 
40 ledamöter kan begära delad omröstning 
om ett textavsnitt som ska gå till 
omröstning innehåller två eller flera 
bestämmelser, syftar på två eller flera 
punkter eller kan indelas i två eller flera 
delar som har en egen betydelse eller ett 
eget normativt värde.

Or. en

Motivering

Artikeln har i sin nuvarande lydelse visat sig för snäv för parlamentets arbetsrutiner.

Ändringsförslag 72

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 162 – punkt 4 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Två till sex genom lottdragning 
framtagna ledamöter ska räkna de röster 
som avges i en sluten omröstning.

4. Två till åtta genom lottdragning 
framtagna ledamöter ska räkna de röster 
som avges i en sluten omröstning, förutom 
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vid elektronisk omröstning.

Or. en

Motivering

Härigenom möjliggörs fler rösträknare och en smidig röstningsprocedur genom sluten 
omröstning trots ett ökat antal ledamöter.  

Ändringsförslag 73

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 172

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Protokollet från varje sammanträde, 
innehållande parlamentets beslut och 
namnen på talarna, ska delas ut minst en 
halvtimme före inledningen av det därpå 
följande sammanträdets eftermiddagsblock.

1. Protokollet från varje sammanträde, med 
uppgifter om parlamentets förfaranden 
och beslut och namnen på talarna, ska 
delas ut minst en halvtimme före 
inledningen av det därpå följande 
sammanträdets eftermiddagsblock.

Som ”beslut” avses i samband med ett 
lagstiftningsförfarande även alla av 
parlamentet antagna ändringsförslag, även 
om kommissionsförslaget eller rådets 
gemensamma ståndpunkt till slut förkastas 
eller avvisas i enlighet med artikel 52.1 
respektive artikel 61.3.

Som ”beslut” avses i samband med ett 
lagstiftningsförfarande även alla av 
parlamentet antagna ändringsförslag, även 
om kommissionsförslaget eller rådets 
ståndpunkt till slut förkastas eller avvisas i 
enlighet med artikel 52.1 respektive 
artikel 61.3.

De texter som parlamentet antagit ska 
delas ut separat. När de texter som avser 
lagstiftning som parlament antagit 
omfattar ändringar, ska de offentliggöras 
i en konsoliderad version.
2. Vid inledningen av varje sammanträdes 
eftermiddagsblock ska talmannen förelägga 
kammaren protokollet från föregående 
sammanträde för justering.

2. Vid inledningen av varje sammanträdes 
eftermiddagsblock ska talmannen förelägga 
kammaren protokollet från föregående 
sammanträde för justering.

3. Framförs invändningar mot protokollet 
ska kammaren avgöra huruvida de 
föreslagna ändringarna ska beaktas. Ingen 
ledamot får yttra sig om protokollet i mer 
än en minut.

3. Framförs invändningar mot protokollet 
ska kammaren avgöra huruvida de 
föreslagna ändringarna ska beaktas. Ingen 
ledamot får yttra sig i frågan i mer än en 
minut.

4. Protokollet ska undertecknas av 4. Protokollet ska undertecknas av 
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talmannen och generalsekreteraren och 
förvaras i parlamentets arkiv. Det ska inom 
en månad offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

talmannen och generalsekreteraren och 
förvaras i parlamentets arkiv. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

Arbetsordningen anpassas till det faktum att protokoll och antagna texter är två skilda 
dokumenttyper som bör omfattas av olika regler (se förslaget till den nya artikel 172a).

Ändringsförslag 74

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 172a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 172a
Antagna texter

1. En provisorisk version av de texter som 
parlamentet antagit ska delas ut och 
offentliggöras omedelbart efter 
omröstningen. Den ska förvaras i 
parlamentets arkiv.
2. Den slutliga versionen ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.
3. Den slutliga versionen av de 
lagstiftningstexter som parlamentet 
antagit på egen hand eller gemensamt ska 
utformas som en konsoliderad text där 
eventuella ändringar som antagits
markeras.
4. Artikel 172.2–4 ska gälla i tillämpliga 
delar.

Or. en
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Ändringsförslag 75

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 172b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 172b
Juridisk och språklig slutgranskning

1. Texter som parlamentet antagit på egen 
hand eller gemensamt ska genomgå en 
juridisk och språklig slutgranskning 
under ansvar av parlamentets talman.
När sådana texter antas efter en 
överenskommelse mellan parlamentet och 
rådet ska slutgranskningen göras av de 
båda institutionernas behöriga 
avdelningar, som ska verka i nära 
samarbete och gemensamt samförstånd.
2. Om det krävs anpassningar för att ge 
texten den enhetlighet och kvalitet som 
motsvarar parlamentets vilja ska vid 
behov tillämpliga delar av förfarandet i 
artikel 204a tillämpas.

Or. en

Motivering

Punkt 1 bygger på det gemensamma uttalande om medbeslutandeförfarandet som gjordes 
2007.

Syftet med punkt 2 är att möjliggöra anpassningar som inte handlar om rättelser av 
uppenbara fel men som ändå är nödvändiga för att texten ska få en enhetlig utformning.
Eftersom förfarandet enligt 204a ska tillämpas kan sådana anpassningar göras endast efter 
godkännande av det ansvariga utskottet (och av kammaren).

Ändringsförslag 76

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 182a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 182a
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Utskottssamordnare och 
skuggföredragande

1. De politiska grupperna och de 
grupplösa ledamöterna i ett utskott får 
utse en av sina medlemmar till 
samordnare.
2. Utskottssamordnarna ska vid behov 
kallas samman av ordföranden för att 
förbereda beslut som utskottet ska fatta, 
särskilt beslut om förfarande och om 
utnämning av föredragande. Utskottet får 
delegera behörigheten att fatta vissa 
beslut till samordnarna, dock inte 
behörigheten att anta betänkanden, 
yttranden eller ändringsförslag. Vice 
ordförandena får inbjudas att delta som 
rådgivare i utskottssamordnarnas möten.
Samordnarna ska anstränga sig för att nå 
konsensus. I fall där konsensus inte kan 
nås får de fatta beslut endast med en 
majoritet som klart och tydligt 
representerar en stor majoritet i utskottet, 
under beaktande av antalet ledamöter i 
respektive grupp.
3. De politiska grupperna och de 
grupplösa ledamöterna får för varje 
betänkande utse en skuggföredragande 
som ska följa utvecklingen i betänkandet 
och utverka kompromisser inom utskottet 
på gruppens eller de grupplösa 
ledamöternas vägnar. Deras namn ska 
tillkännages för ordföranden. Utskottet 
får på förslag av samordnarna särskilt 
besluta att inbegripa 
skuggföredragandena i arbetet med att nå 
en överenskommelse med rådet i ett
medbeslutandeförfarande.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ta fasta på den roll som samordnare och 
skuggföredragande spelar i praktiken och att definiera och formalisera den.
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Ändringsförslag 77

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 184

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Protokoll från varje utskottssammanträde 
ska delas ut till utskottets samtliga 
ledamöter och föreläggas utskottet för 
justering vid det därpå följande 
sammanträdet.

Protokoll från varje utskottssammanträde 
ska delas ut till utskottets samtliga 
ledamöter och föreläggas utskottet för 
justering.

Or. en

Motivering

Den nuvarande tidsfristen är för det mesta omöjlig att hålla av tekniska skäl (tidsfrister för 
översättning osv.).

Ändringsförslag 78

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 186

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artiklarna 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 
143.1, 146, 148, 150-153, 155, 157.1, 158, 
159, 161, 162, 164-167, 170 och 171 ska i 
tillämpliga delar gälla även 
utskottssammanträden.

Artiklarna 11, 12, 13, 16, 17, 34–41, 140, 
141, 143.1, 146, 148, 150-153, 155, 157.1, 
158, 159, 161, 162, 164-167, 170 och 171 
ska i tillämpliga delar gälla även 
utskottssammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 79

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 194 – rubriken (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Utnämning av ombudsmannen Val av ombudsmannen
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Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till ordalydelsen i fördraget.

Ändringsförslag 80

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 194 – punkt 7 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7. Den utnämnda ombudsmannen ska 
omedelbart avlägga en ed inför domstolen.

7. Den valda ombudsmannen ska 
omedelbart avlägga ed inför domstolen.

Or. en

Motivering

Teknisk anpassning till ordalydelsen i fördraget.

Ändringsförslag 81

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 204 – led ca (nytt)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ca) Riktlinjer och uppförandekoder som 
antagits av parlamentets behöriga organ 
(bilagorna XVIa, XVIb och XVIe).

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att införa en ny kategori bilagor som hänför sig till parlamentets 
funktionssätt utan att ingå i arbetsordningen.
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Ändringsförslag 82

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga IV – artikel 2 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Maximal procentsats

1. Varje ledamot kan, under förutsättning 
att nedanstående villkor beaktas, lägga
fram och motivera förslag till beslut om 
fastställandet av en ny maximal 
procentsats.
2. Sådana förslag är tillåtliga endast om 
de inges skriftligen och är undertecknade 
av minst 40 ledamöter, eller inges på en 
politisk grupps eller ett utskotts vägnar.
3. Talmannen ska fastställa en tidsfrist för 
ingivandet av sådana förslag.
4. Ansvarigt utskott ska avge ett 
betänkande om dessa förslag innan de 
behandlas i kammaren.
5. Parlamentet ska därefter låta förslagen 
gå till omröstning.
Parlamentet ska fatta beslut med en 
majoritet av samtliga ledamöter och tre 
femtedelar av de avgivna rösterna.
Har rådet meddelat parlamentet att det 
samtycker till fastställandet av en ny sats 
ska talmannen i kammaren förklara den 
nya satsen antagen.
Om så inte är fallet ska rådets ståndpunkt 
återförvisas till ansvarigt utskott.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse blir inaktuell.
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Ändringsförslag 83

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga IV – artikel 5 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Beaktande av rådets överläggningar -

andra etappen
1. Har rådet modifierat en eller flera av de 
av parlamentet antagna ändringarna ska 
den av rådet på detta sätt modifierade 
texten hänvisas till ansvarigt utskott.
2. Varje ledamot kan, med de 
begränsningar som anges nedan, inge och 
lägga fram förslag till ändring av den av 
rådet modifierade texten.
3. För att vara tillåtliga ska sådana 
förslag till ändringar inges skriftligen,
vara undertecknade av minst 
40 ledamöter eller ingivna på ett utskotts 
vägnar samt respektera upprätthållandet 
av balansen mellan inkomster och 
utgifter. Artikel 46.5 i arbetsordningen 
ska inte tillämpas.
Förslag till ändringar är tillåtliga endast 
om de avser den av rådet modifierade 
texten.
4. Talmannen ska fastställa en tidsfrist för 
ingivande av förslag till ändringar.
5. Ansvarigt utskott ska ta ställning till 
den av rådet modifierade texten och yttra 
sig om förslagen till ändring av denna 
text.
6. Förslagen till ändring av den av rådet 
modifierade texten ska gå till omröstning i 
kammaren, utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna i artikel 
3.4 andra stycket. Parlamentet ska fatta 
beslut med en majoritet av samtliga 
ledamöter och tre femtedelar av de 
avgivna rösterna. Antas förslagen till 
ändringar ska den av rådet modifierade 
texten anses förkastad. Förkastas de ska 
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den av rådet modifierade texten anses 
antagen.
7. Rådets sammanfattning av resultatet av 
överläggningarna om de ändringsförslag 
som parlamentet har godkänt ska bli 
föremål för en debatt, vilken kan avslutas 
med omröstning om ett resolutionsförslag.
8. När förfarandet i denna artikel är 
avslutat, ska, om inte annat följer av 
bestämmelserna i artikel 6, talmannen i 
kammaren förklara budgeten slutgiltigt 
antagen. Talmannen ska se till att 
budgeten offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse blir inaktuell.

Ändringsförslag 84

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga IV – artikel 6 (*)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Avslag på hela budgetförslaget

1. Ett utskott eller minst 40 ledamöter har 
rätt att, om synnerliga skäl föreligger, 
lägga fram ett förslag om att 
budgetförslaget ska avslås i sin helhet. Ett 
sådant förslag är tillåtligt endast om det 
åtföljs av en skriftlig motivering och inges 
inom en av talmannen fastställd tid.
Skälen för avslag får inte vara inbördes 
oförenliga.
2. Ansvarigt utskott ska yttra sig om ett 
sådant förslag innan det går till 
omröstning i kammaren.
Parlamentet ska fatta beslut med en 
majoritet av samtliga ledamöter och två 
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tredjedelar av de avgivna rösterna. Antas 
förslaget ska budgetförslaget i sin helhet 
återförvisas till rådet.

Or. en

Motivering
Denna bestämmelse blir inaktuell.
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