
 

AM\1112140DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/295 

Ændringsforslag  295 

Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht m.fl. 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Afsnit V – kapitel 3 – artikel 130 a (ny) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 130a 

Mindre forespørgsel til skriftlig besvarelse 

 1. Ved mindre forespørgsler, der består i 

spørgsmål til skriftlig besvarelse, kan et 

udvalg, en politisk gruppe eller mindst 

fem procent af Parlamentets medlemmer 

anmode Rådet, Kommissionen eller 

Kommissionens næstformand/Unionens 

højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

om at fremlægge oplysninger om specifikt 

angivne emner. 

 Sådanne spørgsmål skal indgives til 

formanden, der forudsat at spørgsmålet 

overordnet set er i overensstemmelse med 

forretningsordenen, og at det opfylder de 

kriterier, der er fastsat i bilag til denne 

forretningsorden1a, anmoder den 

adspurgte om at fremlægge svar inden for 

to uger. Formanden kan forlænge denne 

frist i samråd med spørgerne. 

 2. Spørgsmål og svar offentliggøres på 

Parlamentets websted. 

 ____________________________ 

1a Se bilag III. 

Or. en 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 130b 

 Større forespørgsler til skriftlig besvarelse 

med forhandling 

 1. Ved større forespørgsler, der består i 

spørgsmål til skriftlig besvarelse med 

forhandling, kan et udvalg, en politisk 

gruppe eller mindst fem procent af 

Parlamentets medlemmer stille spørgsmål 

til Rådet, Kommissionen eller 

næstformanden i 

Kommissionen/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik. Spørgsmålene kan 

omfatte en kort begrundelse. 

 Sådanne spørgsmål indgives til 

formanden, der forudsat at spørgsmålet 

overordnet set er i overensstemmelse med 

forretningsordenen, og at det opfylder de 

kriterier, der er fastsat i bilag til denne 

forretningsorden1a, straks underretter den 

adspurgte og beder vedkommende angive, 

hvorvidt og i bekræftende fald hvornår 

der vil foreligge svar. 

 2. Efter modtagelse af den skriftlige 

besvarelse opføres den større forespørgsel 

på forslaget til Parlamentets dagsorden i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 149. Der føres forhandling, hvis et 

udvalg, en politisk gruppe eller mindst 
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fem procent af Parlamentets medlemmer 

anmoder om dette. 

 3. Hvis den adspurgte nægter at besvare 

spørgsmålet eller undlader at besvare det 

inden for tre uger, sættes spørgsmålet på 

forslaget til dagsorden. Der føres 

forhandling, hvis et udvalg, en politisk 

gruppe eller mindst fem procent af 

Parlamentets medlemmer anmoder om 

dette. Forud for forhandlingen kan en af 

spørgerne gives tilladelse til at angive 

yderligere begrundelser for spørgsmålet. 

 4. En af spørgerne kan fremsætte 

spørgsmålet i plenum. Ét medlem af den 

adspurgte institution skal fremsætte svar. 

 Artikel 123, stk. 2-5, om fremsættelse af 

og afstemning om beslutningsforslag 

finder tilsvarende anvendelse. 

 5. Spørgsmål og svar offentliggøres på 

Parlamentets websted. 

 ____________________________ 

1a Se bilag III. 

Or. en 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Kriterier for forespørgsler til skriftlig 

besvarelse efter artikel 130 og 131 

Kriterier for forespørgsler til skriftlig 

besvarelse efter artikel 130, 130a, 130b og 

131 

Or. en 

 

 

 


