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 Artikel 73 a  

 Artikel 73d 

 Forhandlingsprocessen 

 1. Parlamentets forhandlingsteam ledes af 

ordføreren under forsæde af formanden 

for det kompetente udvalg eller af en af 

formanden udpeget næstformand. 

Forhandlingsteamet omfatter som et 

minimum skyggeordførerne fra hver af de 

politiske grupper, der ønsker at deltage. 

 2. Ethvert dokument, der skal drøftes på et 

møde med Rådet og Kommissionen 

("trilog"), omdeles til forhandlingsteamet 

mindst 48 timer, eller i særligt hastende 

tilfælde mindst 24 timer, forud for den 

pågældende trilog. 

 3. Efter hver trilog aflægger formanden 

for forhandlingsteamet og ordføreren på 

vegne af forhandlingsteamet rapport 

herom på det efterfølgende møde i det 

kompetente udvalg. 

 Viser det sig umuligt at indkalde til møde i 

udvalget i tide, aflægger formanden for 

forhandlingsteamet og ordføreren på 

vegne af forhandlingsteamet rapport på et 

møde blandt udvalgskoordinatorerne. 

 4. Fører forhandlingerne til en foreløbig 

aftale, underrettes det kompetente udvalg 

hurtigst muligt. Dokumenter, der afspejler 
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resultatet af den afsluttende trilog, gøres 

tilgængelige for udvalget og 

offentliggøres. Den foreløbige aftale 

forelægges for det kompetente udvalg, der 

træffer afgørelse ved en enkelt afstemning 

med et flertal af de afgivne stemmer. 

Godkendes teksten, indgives den til 

behandling af Parlamentet i en form, der 

klart angiver ændringerne til udkastet til 

lovgivningsmæssig retsakt. 

 5. I tilfælde af uenighed mellem de i 

henhold til artikel 54 og 55 involverede 

udvalg fastsættes de nærmere regler for 

indledningen og gennemførelsen af 

sådanne forhandlinger af formanden for 

Udvalgsformandskonferencen i 

overensstemmelse med de i nævnte 

artikler fastsatte principper. 

Or. en 
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Parlamentet vælger formanden for 

Kommissionen med et flertal af sine 

medlemmer. 

Parlamentet vælger formanden for 

Kommissionen med et flertal af sine 

medlemmer, jf. artikel 17, stk. 7, i 

traktaten om Den Europæiske Union. 

Afstemningen er hemmelig. Afstemningen er hemmelig. 

Or. en 
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4. Anmodningen om nedsættelse af et 

undersøgelsesudvalg skal indeholde en 

præcis angivelse af undersøgelsens formål 

samt en udførlig begrundelse. Parlamentet 

afgør efter forslag fra 

Formandskonferencen, om der skal 

nedsættes et udvalg, og i givet fald 

hvordan det skal sammensættes, i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 199. 

3. Anmodningen om nedsættelse af et 

undersøgelsesudvalg skal indeholde en 

præcis angivelse af undersøgelsens formål 

samt en udførlig begrundelse. Parlamentet 

afgør efter forslag fra 

Formandskonferencen, om der skal 

nedsættes et udvalg, og i bekræftende fald 

hvor mange medlemmer det skal have. 

Or. en 
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 a) 1a. Udvalgenes sammensætning 

afspejler så vidt muligt Parlamentets 

sammensætning. Ved fordelingen af 

udvalgspladser mellem de politiske 

grupper rundes det tal, der fremkommer 

ved den forholdsmæssige beregning, op 

eller ned til det nærmeste hele tal. 

 Såfremt der ikke er enighed mellem de 

politiske grupper om deres indbyrdes 

forholdsmæssige vægt i et eller flere 

udvalg, træffer Formandskonferencen 

afgørelse. 

 1b. Såfremt en politisk gruppe beslutter 

ikke at deltage i et bestemt udvalg eller 

ikke udpeger sine medlemmer inden den 

af Formandskonferencen fastsatte 

frist, skal de pågældende pladser forblive 

ubesatte. De politiske grupper må 

ikke bytte pladser indbyrdes. 

 1c. Såfremt et medlems 

gruppeskift ændrer grundlaget for den 

forholdsmæssige fordeling af 

udvalgspladser som defineret i stk. 1a, og 

der ikke hersker enighed blandt de 

politiske grupper om, hvordan de deri 

anførte principper skal overholdes, 

træffer Formandskonferencen de 

nødvendige afgørelser. 

 1d. Enhver ændring i de politiske 

gruppers og løsgængernes udpegelser 

meddeles til formanden, som bekendtgør 
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dem for Parlamentet senest ved starten af 

det næste møde. Disse ændringer træder i 

kraft fra og med den dag, hvor de 

bekendtgøres. 

 1e. De politiske grupper og løsgængerne 

kan for hvert udvalg udpege et antal 

stedfortrædere, der ikke må overstige det 

antal ordinære medlemmer, som den 

pågældende politiske gruppe eller 

løsgængerne har ret til at udpege i 

udvalget. Parlamentets formand 

underrettes herom. Disse stedfortrædere 

har ret til at deltage i og tale på udvalgets 

møder samt, såfremt det ordinære medlem 

ikke er til stede, til at deltage i 

afstemninger. 

 1f. Såfremt et ordinært medlem ikke er til 

stede, og en stedfortræder enten ikke er 

udpeget eller er fraværende, kan det 

ordinære medlem lade sig repræsentere 

under møder af et andet medlem af 

samme politiske gruppe eller, hvis 

medlemmet er løsgænger, af en anden 

løsgænger, som skal have stemmeret. 

Udvalgets formand underrettes senest ved 

påbegyndelsen af afstemningen. 

 Den forudgående underretning, der er 

omhandlet i stk. 1f, sidste punktum, skal 

gives inden afslutningen af drøftelsen 

eller inden påbegyndelsen af 

afstemningen om det eller de punkter, for 

hvilket eller hvilke det ordinære medlem 

lader sig repræsentere af et andet medlem. 

 I overensstemmelse med denne artikel 

gælder følgende: 

 – et ordinært eller stedfortrædende 

udvalgsmedlems status afhænger 

udelukkende af vedkommendes 

medlemskab af en bestemt politisk gruppe 

 – ændres antallet af en politisk gruppes 

ordinære medlemmer af et udvalg, ændres 

det maksimale antal faste stedfortrædere, 

det kan udpege til dette udvalg, 

tilsvarende 



 

AM\1112158DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 – medlemmer, der skifter politisk gruppe, 

kan ikke bevare den status som ordinært 

medlem af eller stedfortræder i et udvalg, 

de havde i deres oprindelige gruppe 

 – et udvalgsmedlem kan under ingen 

omstændigheder være stedfortræder for et 

medlem, der tilhører en anden politisk 

gruppe. 

 (Artiklens sidste to unummererede stykker 

indføjes som fortolkninger.) 

Or. en 
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3. Valg af delegationernes 

medlemmer sker efter indstilling til 

Formandskonferencen fra de politiske 

grupper og løsgængerne. 

Formandskonferencen forelægger 

Parlamentet forslag, hvori der så vidt 

muligt tages hensyn til en rimelig 

repræsentation af medlemsstater og 

politiske retninger. Artikel 199, stk. 2, 3, 5 

og 6, finder anvendelse. 

2. De politiske grupper skal i muligt 

omfang tilstræbe en rimelig 

repræsentation af medlemsstater, 
politiske synspunkter og køn. Højst en 

tredjedel af en delegations medlemmer må 

have samme nationalitet. Artikel 199, stk. 

1d, 1e og 1d, finder tilsvarende 

anvendelse. 

Or. en 
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