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7.12.2016 A8-0344/298 

Ændringsforslag  298 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 2 – artikel 15 – stk. 2 

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Ved valg af formand, næstformænd 

og kvæstorer taget som en helhed må der 

tages hensyn til en rimelig repræsentation 

af medlemsstater og politiske retninger. 

2. Ved valg af formand, næstformænd 

og kvæstorer taget som en helhed må der 

tages hensyn til en rimelig repræsentation 

af medlemsstater, politiske grupper og 

politiske retninger. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Ændringsforslag  299 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 2 – artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1  

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

Derefter vælges de 14 næstformænd på én 

stemmeseddel. Ved første valgrunde anses 

de kandidater, der har opnået absolut flertal 

af de afgivne stemmer, for valgt i den 

rækkefølge, der fremgår af deres 

stemmetal. Opnår man ikke herved at få 

valgt alle næstformændene, afholdes under 

samme betingelser en ny valgrunde til 

besættelse af de resterende pladser. Bliver 

en tredje valgrunde nødvendig, betragtes 

de kandidater, som får flest stemmer, som 

valgt til de resterende pladser. I tilfælde af 

stemmelighed erklæres de ældste 

kandidater valgt. 

Derefter vælges de 14 næstformænd på én 

stemmeseddel. Kandidaterne udpeges af 

de politiske grupper efter d’Hondt-

metoden. Ved første valgrunde anses de 

kandidater, der har opnået absolut flertal af 

de afgivne stemmer, for valgt i den 

rækkefølge, der fremgår af deres 

stemmetal. Opnår man ikke herved at få 

valgt alle næstformændene, afholdes under 

samme betingelser en ny valgrunde til 

besættelse af de resterende pladser. Bliver 

en tredje valgrunde nødvendig, betragtes 

de kandidater, som får flest stemmer, som 

valgt til de resterende pladser. I tilfælde af 

stemmelighed erklæres de ældste 

kandidater valgt. 

Or. de 
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Ændringsforslag  300 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 3 – artikel 26 – stk. 2 

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Parlamentets formand indbyder en 

af løsgængerne til uden stemmeret at 

deltage i møderne i Formandskonferencen. 

2. Parlamentets formand indbyder en 

af løsgængerne, som vælges blandt disse 

ved konsensus eller ved 

flertalsafstemning, til uden stemmeret at 

deltage i møderne i Formandskonferencen. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Ændringsforslag  301 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 133 – stk. 3 – litra a (nyt) 

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 a) Intet medlem må indgive mere end 

fem beslutningsforslag per måned. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Ændringsforslag  302 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 2 – artikel 153 a (ny)  

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 153a  

 Debat om et aktuelt spørgsmål på 

anmodning fra en politisk gruppe 

 1. For hver mødeperiode afsættes der i 

forslaget til dagsorden en eller to 

perioder, hver på mindst 60 minutter, til 

debat om et aktuelt emne af stor interesse 

for Den Europæiske Unions politik. 

 2. Hver enkelt politisk gruppe har ret til at 

foreslå et aktuelt emne efter eget valg til 

mindst én debat af denne art om året. 

Formandskonferencen sikrer over en 

løbende periode på et år en retfærdig 

fordeling af denne ret mellem de politiske 

grupper. 

 3. De politiske grupper meddeler skriftligt 

formanden det aktuelle emne, som de har 

valgt, før Formandskonferencen 

udarbejder det endelige forslag til 

dagsorden. Artikel 38, stk. 1, om de 

rettigheder, friheder og principper, der 

anerkendes i artikel 6 i traktaten om Den 

Europæiske Union, og de værdier, der er 

nedfældet i denne traktats artikel 2, 

overholdes til fulde. 

 4. Formandskonferencen fastlægger 

tidspunktet for debatten. 

 5. Debatten begrundes af en repræsentant 

for den politiske gruppe, der har foreslået 

det aktuelle emne. Efter denne 
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til artikel 162, stk. 4 og 5. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Ændringsforslag  303 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 199 – stk. 1a (nyt) 

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1a. I begyndelsen af hvert år sikres en 

retfærdig og forholdsmæssig 

sammensætning af udvalgene i 

overensstemmelse med de politiske 

gruppers styrkeforhold i Parlamentet. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Ændringsforslag  304 

Gerolf Annemans 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 204 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

På det første udvalgsmøde, efter at valg af 

udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. 

artikel 199, vælger udvalget en formand og 

derpå ved særskilte valgrunder 

næstformænd, som udgør udvalgets 

formandskab. Antallet af næstformænd 

fastsættes af Parlamentet efter forslag fra 

Formandskonferencen. 

På det første udvalgsmøde, efter at valg af 

udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. 

artikel 199, vælger udvalget en formand og 

derpå ved særskilte valgrunder 

næstformænd, som udgør udvalgets 

formandskab. Antallet af næstformænd 

fastsættes af Parlamentet efter forslag fra 

Formandskonferencen. Kandidaterne til 

posterne som formand og næstformænd 

udpeges af de politiske grupper efter 

d’Hondt-metoden. 

Or. de 

 


