
ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER 

REVISIONSRÄTTENS BESLUT nr 19–2020 

av den 14 december 2020 

om ändring av artikel 19 i dess arbetsordning 

REVISIONSRÄTTEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 287.4 femte stycket, 

med beaktande av rådets godkännande av den 23 november 2020, och 

av följande skäl: 

(1) Revisionsrättens arbetsordning ger inte revisionsrätten möjlighet att fatta sina beslut på distans, nämligen via video- 
eller telefonkonferens, under exceptionella omständigheter som utgör force majeure. 

(2) För att revisionsrätten ska kunna fatta sina beslut på distans när det råder exceptionella omständigheter som utgör 
force majeure och för att säkerställa kontinuitet i beslutsfattandet under sådana omständigheter är det nödvändigt 
att ändra revisionsrättens arbetsordning. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Artikel 19 i revisionsrättens arbetsordning ska ersättas med följande: 

”Artikel 19 

Beslutsförfarande 

1. Revisionsrätten ska anta sina beslut vid formella sammanträden, utom då det skriftliga förfarande som anges i 
artikel 25.5 tillämpas. 

2. I vederbörligen motiverade och exceptionella fall som utgör force majeure, särskilt stora folkhälsokriser, 
naturkatastrofer eller terrordåd, och som avgörs av ordföranden, får revisionsrätten anta sina beslut vid formella 
sammanträden genom ett möte på distans, nämligen via video- eller telefonkonferens vari ledamöterna får antingen delta 
från revisionsrätten eller från en annan plats. Ordföranden ska vara sammankallande till och ordförande vid sådana 
sammanträden samt se till att de förs i god ordning. Det skriftliga förfarande som fastställs i artikel 25.5 ska tillämpas i 
tillämpliga delar. 

3. Punkt 2 ska gälla för avdelningarnas och för kommittéernas sammanträden. Doyenen eller doyennen eller 
ordföranden i respektive avdelningar eller kommittéer ska vara sammankallande till och ordförande vid sådana 
sammanträden samt se till att de förs i god ordning. 

4. De beslut som anges i artiklarna 4.4, 7.2 och 13.1 och som fattas genom sluten omröstning får fattas av 
revisionsrätten vid ett möte på distans i enlighet med punkt 2 i den här artikeln under förutsättning att rösthemligheten 
säkerställs.” 

Artikel 2 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. 

Utfärdat i Luxemburg den 14 december 2020.  

För revisionsrätten 
Klaus-Heiner LEHNE 

Ordförande     
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