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7.12.2016 A8-0344/333 

Ændringsforslag  333 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen  

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 34 – stk. 2a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. Stk. 1 og 2 finder, især hvad angår 

medlemslisten og støttetilkendegivelser, 

anvendelse på alle former for uofficielle 

grupper af medlemmer med henblik på at 

sikre den samme grad af åbenhed som for 

tværpolitiske grupper. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/334 

Ændringsforslag  334 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 73 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Efter hver trilog aflægger 

forhandlingsteamet rapport herom på det 

efterfølgende møde i det kompetente 

udvalg. Dokumenter, der afspejler 

resultatet af den sidste trilog, gøres 

tilgængelige for udvalget. 

Efter hver trilog aflægger 

forhandlingsteamet rapport herom på det 

efterfølgende møde i det kompetente 

udvalg. Dokumenter, der afspejler 

resultatet af den sidste trilog, herunder 

protokollen fra mødet, gøres tilgængelige 

for udvalget, og offentliggøres hurtigst 

mulig. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Ændringsforslag  335 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 73 – stk. 4 – afsnit 3 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Viser det sig umuligt at indkalde til møde i 

udvalget i tide, aflægger 

forhandlingsteamet alt efter 

omstændighederne rapport til formanden, 

skyggeordførerne og 

udvalgskoordinatorerne. 

Viser det sig umuligt at indkalde til møde i 

udvalget i tide, aflægger formanden for 

forhandlingsteamet og ordføreren en 

skriftlig beretning for udvalget på 

forhandlingsteamets vegne. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/336 

Ændringsforslag  336 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 115 – stk. 3 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

3. Møder i Parlamentets udvalg er 

normalt offentlige. Et udvalg kan dog 

senest ved godkendelsen af dagsordenen 

for det pågældende møde vedtage at dele 

dagsordenen for et bestemt møde op i 

punkter, der behandles på et offentligt 

møde, og punkter, der behandles på et 

lukket møde. Hvis et møde holdes for 

lukkede døre, kan udvalget med forbehold 

af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 

give aktindsigt i dokumenter og protokoller 

fra mødet. I tilfælde af overtrædelser af 

reglerne om fortrolig behandling finder 

artikel 166 anvendelse. 

3. Møder i Parlamentets udvalg er 

normalt offentlige. Et udvalg kan ved 

afstemning ved navneopråb, hvor hele 

udvalget deltager, senest ved godkendelsen 

af dagsordenen for det pågældende møde 

vedtage at dele dagsordenen for et bestemt 

møde op i punkter, der behandles på et 

offentligt møde, og punkter, der behandles 

på et lukket møde. Hvis et møde holdes for 

lukkede døre, giver udvalget med 

forbehold af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1049/2001 aktindsigt i dokumenter og 

protokoller fra mødet. I tilfælde af 

overtrædelser af reglerne om fortrolig 

behandling finder artikel 166 anvendelse. 

Or. en 



 

AM\1112142DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/337 

Ændringsforslag  337 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 117 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Afstemningen er hemmelig. Afstemningen sker ved navneopråb. 

Or. en 



 

AM\1112142DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/338 

Ændringsforslag  338 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 3 – artikel 130 – stk. 2a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. En liste over forespørgsler, der 

ikke kan realitetsbehandles, idet de klart 

er grundløse eller misvisende, 

offentliggøres hver måned på 

Parlamentets websted sammen med en 

kort forklaring. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Ændringsforslag  339 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 3 – artikel 130 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Forespørgslerne indgives i elektronisk 

format. Hvert medlem kan højst indgive 

fem forespørgsler pr. måned. 

Forespørgslerne indgives i elektronisk 

format. Hvert medlem kan højst indgive ti 

forespørgsler pr. måned. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Ændringsforslag  340 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 5 – artikel 136 – stk. 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Tilladelsen til at gå videre skal i 

hvert enkelt tilfælde omfatte en begrundet 

afgørelse fra formanden, jf. stk. 1. 

Skriftlige erklæringer offentliggøres på de 

officielle sprog på Parlamentets websted og 

omdeles elektronisk til alle medlemmer. 

De indføres med angivelse af 

underskrivernes navne i et elektronisk 

register. Dette register er offentligt og er 

tilgængeligt via Parlamentets websted. 

Formanden opbevarer ligeledes trykte 

eksemplarer af skriftlige erklæringer med 

underskrifter. 

2. Tilladelsen til at gå videre skal i 

hvert enkelt tilfælde omfatte en begrundet 

afgørelse fra formanden, jf. stk. 1. 

Skriftlige erklæringer offentliggøres på de 

officielle sprog på Parlamentets websted og 

omdeles elektronisk til alle medlemmer. 

De indføres med angivelse af 

underskrivernes navne i et elektronisk 

register. Dette register er offentligt og er 

tilgængeligt via Parlamentets websted. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/341 

Ændringsforslag  341 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 165 – stk. 4 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 4a. Parlamentet skal i tilfælde af et 

medlems krænkende, racistiske eller 

fremmedfjendske sprogbrug eller opførsel 

under en forhandling offentliggøre en 

meddelelse, hvori det officielt beklager 

medlemmets sprogbrug eller opførsel. 

Denne meddelelse skal altid offentliggøres 

på en særlig del af Parlamentet websted. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/342 

Ændringsforslag  342 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 166 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

d) forelæggelse for 

Formandskonferencen, jf. artikel 21, af et 

forslag om udelukkelse eller fratagelse af 

et eller flere hverv, som medlemmet 

varetager i Parlamentet. 

d) forelæggelse for 

Formandskonferencen, jf. artikel 21, af et 

forslag om udelukkelse eller fratagelse af 

et eller flere hverv, som medlemmet 

varetager i Parlamentet, herunder hvervet 

som ordfører eller skyggeordfører. 

Or. en 

 


