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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/353 

Ændringsforslag  353 

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 1 – artikel 204 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Gældende 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. Formand og 

næstformænd for udvalg vælges i 

overensstemmelse med den i artikel 21a 

omhandlede d'Hondt-metode. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/354 

Ændringsforslag  354 

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 1 – artikel 204 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Er dette ikke tilfældet, eller anmoder 1/6 

af udvalgsmedlemmerne herom, sker 

valget ved hemmelig afstemning. 

udgår 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/355 

Ændringsforslag  355 

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 1 – artikel 204 – stk. 2 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. Formanden leder udvalgets 

aktiviteter og sikrer gnidningsløs 

forretningsførelse. Formanden sikrer 

medlemmernes rettigheder og 

navnlig mindretals rettigheder. 

Formanden og næstformændene har, 

mutatis mutandis, de samme opgaver som 

dem, der er fastlagt i artikel 22 og 23 for 

formanden og næstformændene for 

Europa-Parlamentet. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/356 

Ændringsforslag  356 

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 2 – artikel 207 – stk. 1 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Desuden offentliggøres protokollen på 

Parlamentets websted hurtigst muligt. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/357 

Ændringsforslag  357 

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 

Bilag 1 – artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 ba) i mandatperioden at undgå at 

besidde aktier, embeder, stillinger eller 

betalte eller ubetalte job, der involverer 

tillidsforpligtelser, som kan føre til 

potentielle eller faktiske 

interessekonflikter 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/358 

Ændringsforslag  358 

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 

Bilag 1 – artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 bb) at undgå at acceptere enhver støtte 

i form af penge, personale eller materiale 

ud over, hvad medlemmet får stillet til 

rådighed af Parlamentet og modtager i 

forbindelse med sine politiske aktiviteter 

fra tredjeparter 

Or. en 



AM\1112154DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/359 

Ændringsforslag  359 

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 

Bilag 1 – artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b c (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 bc) proaktivt og effektivt at løse og om 

muligt forebygge enhver form for 

interessekonflikt og samtidig bestræbe sig 

på at undgå denne slags situationer. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/360 

Ændringsforslag  360 

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 

Bilag I – artikel 3 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Der foreligger en interessekonflikt, 

når et medlem af Europa-Parlamentet har 

en personlig interesse, som på utilbørlig vis 

kan påvirke udøvelsen af den pågældendes 

mandat. Der er ikke tale om en 

interessekonflikt, når medlemmet opnår en 

fordel udelukkende i kraft af sit 

tilhørsforhold til befolkningen som helhed 

eller til en bred personkategori. 

1. Der foreligger en interessekonflikt, 

når et medlem af Europa-Parlamentet, 

hans/hendes ægtefælle eller partner eller 

et medlem af vedkommendes familie i 

andet led har en personlig interesse, som 

på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af 

den pågældendes mandat. Der er ikke tale 

om en interessekonflikt, når medlemmet 

opnår en fordel udelukkende i kraft af sit 

tilhørsforhold til befolkningen som helhed 

eller til en bred personkategori. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/361 

Ændringsforslag  361 

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 

Bilag I – artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 1a. En interessekonflikt bør anses for 

at foreligge, når et medlem befinder sig i 

en af følgende situationer og navnlig 

- er beskæftiget af eller modtager en form 

for fordel eller belønning fra en 

industrilobbygruppe, en 

lobbykonsulentvirksomhed eller en 

hvilken som helst anden lobbyaktør 

- udfører en form for lobbyaktivitet eller 

betalt arbejde for at repræsentere eksterne 

organer, herunder advokatfirmaer 

- besidder en lønnet eller ulønnet stilling i 

et rådgivende eller tilsynsførende organ 

hos selskaber, der opererer inden for de 

samme områder, som vedkommende 

sandsynligvis skal regulere, eller der har 

en særlig interesse i at påvirke de 

parlamentariske aktiviteter 

- ejer en form for beholdning, herunder 

aktier og aktieoptioner, eller har anden 

økonomisk interesse i selskaber, der 

opererer inden for de samme områder, 

som vedkommende sandsynligvis skal 

regulere, eller som har en særlig interesse 

i at påvirke de parlamentariske aktiviteter. 

Det rådgivende udvalg udarbejder en 

ikkeudtømmende liste over kriterier, som 

skal anvendes til at udpege aktiviteter, 

som udgør en interessekonflikt. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/362 

Ændringsforslag  362 

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 

Bilag I – artikel 3 – afsnit 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Ethvert medlem, der mener at 

befinde sig i en interessekonflikt, træffer 

omgående de nødvendige foranstaltninger 

for at afhjælpe dette forhold i 

overensstemmelse med principperne og 

bestemmelserne i denne adfærdskodeks. 

Hvis medlemmet er ude af stand til at løse 

interessekonflikten, gør vedkommende 

skriftligt formanden opmærksom på dette. I 

tvivlstilfælde kan medlemmet anmode om 

en fortrolig udtalelse fra det rådgivende 

udvalg om medlemmernes adfærd, der 

nedsættes i henhold til artikel 7. 

2. Ethvert medlem, der mener at 

befinde sig i en interessekonflikt, træffer 

omgående de nødvendige foranstaltninger 

for at afhjælpe dette forhold i 

overensstemmelse med principperne og 

bestemmelserne i denne adfærdskodeks. 

Hvis medlemmet er ude af stand til at løse 

interessekonflikten, gør vedkommende 

skriftligt formanden opmærksom på dette. 

Sidstnævnte forelægger sagen for det 

rådgivende udvalg og træffer i 

overensstemmelse med den procedure, der 

er fastlagt i artikel 8, alle nødvendige 

foranstaltninger for at tage hånd om 

og afhjælpe interessekonflikten. I 

tvivlstilfælde kan medlemmet anmode om 

en fortrolig udtalelse fra det rådgivende 

udvalg om medlemmernes adfærd, der 

nedsættes i henhold til artikel 7. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/363 

Ændringsforslag  363 

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 

Bilag I – artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

e) enhver form for lejlighedsvis 

aflønnet ekstern virksomhed (herunder 

forfatter-, foredrags- eller 

konsulentvirksomhed), hvis det samlede 

vederlag overstiger 5 000 EUR pr. 

kalenderår 

e) enhver form for lejlighedsvis 

aflønnet ekstern virksomhed (herunder 

forfatter-, foredrags- eller 

konsulentvirksomhed) 

Or. en 

 


