
 

Rådgivande kommittén för Ledamöters uppförande - Arbetsordning1 
 
Artikel 1 – Den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande 
 
Den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande (nedan kallad ”den rådgivande 
kommittén”) ska utöva de funktioner som fastställs i artiklarna 7 och 8 i bilaga 1 till 
Europaparlamentets arbetsordning (uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter 
avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter – nedan kallad 
”uppförandekoden”).  
 
Artikel 2 – Mandattid 
 
Mandattiden för den rådgivande kommitténs medlemmar ska vara densamma som 
mandattiden för den talman i Europaparlamentet som utsett dem. 
 
Artikel 3 – Ordförande 
 
Varje medlem i den rådgivande kommittén ska tjänstgöra som dess ordförande i sex 
månader enligt ett roterande system. Roteringen ska i princip ske i fallande ordning 
enligt storleken på de politiska grupper som medlemmarna i den rådgivande 
kommittén tillhör. 
 
Artikel 4 – Den rådgivande kommitténs sammanträden 
 
1. Den rådgivande kommittén ska i princip sammanträda minst en gång i månaden. 
 
2. Den rådgivande kommitténs tjänstgörande ordförande får på eget initiativ eller på 

begäran av en majoritet av kommitténs medlemmar kalla till extra sammanträden. 
 
3. Den rådgivande kommitténs sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. 
 
4. Endast den rådgivande kommitténs sekretariat och särskilt utsedd personal samt 

tolkar ska tillåtas delta vid den rådgivande kommitténs sammanträden. 
 
Artikel 5 – Den rådgivande kommitténs beslut 
 
1. Den rådgivande kommittén ska fatta beslut genom konsensus. Om konsensus inte 

kan nås ska kommittén fatta beslut med en majoritet av sina medlemmar. 
 
2. En eller flera medlemmar i den rådgivande kommittén som inte står bakom en 

rekommendation från den rådgivande kommittén till talmannen avseende 
misstänkta överträdelser av uppförandekoden, får lämna in en 
minoritetsrekommendation som ska vidarebefordras till talmannen tillsammans 
med den rådgivande kommitténs majoritetsrekommendation. 

 
3. När det gäller andra beslut än en rekommendation till talmannen om en misstänkt 

överträdelse av uppförandekoden får den rådgivande kommittén fatta beslut 
genom ett skriftligt förfarande. I sådana fall ska den tjänstgörande ordföranden 
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sända en bakgrundstext till övriga ledamöter i den rådgivande kommittén med en 
redogörelse av det ärende saken gäller och ett förslag till beslut. Den rådgivande 
kommitténs ledamöter ska ha 48 timmar på sig för att godkänna eller avvisa 
förslaget eller föreslå ändringar. Beslut genom skriftliga förfaranden ska föras in i 
protokollet från den rådgivande kommitténs nästkommande sammanträde. 

 
4. Beslutsförhet föreligger när tre ledamöter i den rådgivande kommittén deltar i ett 

beslut. 
 
Artikel 6 – Ledamöters önskemål om riktlinjer 
 
Den rådgivande kommittén ska inom 30 kalenderdagar efter mottagandet besvara 
varje begäran från Europaparlamentets ledamöter om riktlinjer för hur 
bestämmelserna i uppförandekoden ska tolkas och tillämpas, genom en konfidentiell 
skrivelse som undertecknas av kommitténs tjänstgörande ordförande. Varje begäran 
ska inges i skriftlig form, adresseras till den rådgivande kommittén och skickas till 
kommitténs e-postadress. 
 
Artikel 7 – Anklagelser om brott mot uppförandekoden 
 
1. När talmannen har hänvisat ett ärende till den rådgivande kommittén avseende 

anklagelser om att en parlamentsledamot brutit mot uppförandekoden, ska den 
rådgivande kommittén utse en av sina medlemmar till föredragande för detta 
ärende om misstänkta överträdelser. Även kommitténs tjänstgörande ordförande 
får utses till föredragande. Föredraganden ska inte tillhöra samma politiska grupp 
som den parlamentsledamot som anklagas för att ha brutit mot uppförandekoden. 

 
2. Som ett led i utredningen av misstänkta överträdelser av uppförandekoden får den 

berörda ledamoten endast höras av en fulltalig rådgivande kommitté. I 
undantagsfall får kommittén dock ge föredraganden i uppdrag att höra 
parlamentsledamoten. 

 
3. Föredraganden ska utarbeta ett förslag till rekommendation till talmannen om de 

misstänkta överträdelserna av uppförandekoden, vilket ska behandlas av den 
rådgivande kommittén. Förslaget till rekommendation ska innehålla fakta i fallet, 
de argument som den berörda ledamoten anfört, en bedömning av dessa fakta och 
argument och en slutsats. Slutsatsens text ska fastställa huruvida uppförandekoden 
har överträtts eller inte och innehålla råd om vilka åtgärder som eventuellt bör 
vidtas samt en rekommendation till talmannen om ett eventuellt beslut.. 

 
4. Om den berörda parlamentsledamoten åberopar det interna förfarandet för 

överklagande i enlighet med artikel 154 i Europaparlamentets arbetsordning, får 
den tjänstgörande ordföranden och/eller föredraganden begära att få delta i det 
presidiesammanträde där överklagandet ska behandlas. 

 
Artikel 8 – Extern expertis 
 
Den rådgivande kommitténs möjlighet att rådfråga extern expertis ska vara begränsad 
till råd avseende tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 2, 3, 4 och 5 
i uppförandekoden. 



 

 
Artikel 9 – Årsrapport 
 
1. Den rådgivande kommittén ska anta sin årsrapport före sitt tredje sammanträde 

efter det år som årsrapporten avser. 
 
2. Årsrapporten ska sändas till Europaparlamentets samtliga ledamöter och 

offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. 
 


