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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/364 

Ændringsforslag  364 

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 g 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

g) enhver støtte i form af penge, 

personale eller materiale, som medlemmet 

modtager ud over midlerne fra 

Parlamentet i forbindelse med sine 

politiske aktiviteter fra tredjeparter, med 

angivelse af disses identitet 

udgår 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/365 

Ændringsforslag  365 

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. 3 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 3a. Ved udgangen af hvert år skal 

medlemmerne forelægge formanden deres 

selvangivelse og oplyse om deres 

formueforhold. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/366 

Ændringsforslag  366 

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. 4 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

4. Et medlem kan ikke vælges til 

hverv i Parlamentet eller dets organer, 

udpeges til ordfører eller deltage i en 

officiel delegation, hvis den pågældende 

ikke har indgivet sin erklæring om 

økonomiske interesser. 

4. Et medlem kan ikke vælges til 

hverv i Parlamentet eller dets organer, 

udpeges til ordfører eller skyggeordfører 

eller deltage i en officiel delegation, hvis 

den pågældende ikke har indgivet sin 

erklæring om økonomiske interesser og sin 

selvangivelse samt oplyst om sine 

formueforhold. Medlemmer, der er valgt 

eller udpeget til sådanne poster, skal miste 

dem, hvis de undlader at underrette 

formanden om enhver ændring, som kan 

have indflydelse på deres erklæring, inden 

for 30 dage efter, at ændringen har fundet 

sted, jf. stk. 1, eller undlader at fremlægge 

deres årlige selvangivelse og oplyse om 

deres formueforhold, jf. stk. 3a. 

Or. en 



AM\1112141DA.docx  PE596.594v01-00 

DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/367 

Ændringsforslag  367 

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 6 – stk. 1 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 I sådanne tilfælde skal det rådgivende 

udvalg og de øvrige kompetente 

parlamentariske organer undersøge de 

tidligere medlemmers adfærd, herunder 

deres brug af det officielle badge, for at 

forebygge og undgå eventuelle 

interessekonflikter. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/368 

Ændringsforslag  368 

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 7 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Det rådgivende udvalg består af fem 

medlemmer, der udpeges af formanden ved 

begyndelsen af hans embedsperiode blandt 

medlemmerne af formandskaberne for 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

og Retsudvalget og disse to udvalgs 

koordinatorer under hensyntagen til de 

pågældende medlemmers erfaring og den 

politiske ligevægt. 

Det rådgivende udvalg består af fem 

medlemmer, der udnævnes af formanden 

ved begyndelsen af dennes embedsperiode 

blandt anerkendte og uafhængige etiske 

eksperter udvalgt på grundlag af en 

offentlig og åben gennemgang af cv'er, 

der foretages af Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender og 

Retsudvalget. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/369 

Ændringsforslag  369 

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 7 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Formanden udpeger ligeledes, ved 

begyndelsen af sin embedsperiode, 

reservemedlemmer til det rådgivende 

udvalg, dvs. et medlem for hver politisk 

gruppe, som ikke er repræsenteret i det 

rådgivende udvalg. 

Formanden udnævner ligeledes ved 

begyndelsen af sin embedsperiode tre 

reservemedlemmer til det rådgivende 

udvalg i overensstemmelse med 

proceduren i stk. 2. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/370 

Ændringsforslag  370 

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 7 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Efter anmodning fra formanden vurderer 

det rådgivende udvalg ligeledes påståede 

tilfælde af overtrædelser af denne 

adfærdskodeks og rådgiver formanden om, 

hvilke foranstaltninger der eventuelt skal 

træffes. 

Efter anmodning fra formanden vurderer 

det rådgivende udvalg ligeledes påståede 

tilfælde af overtrædelser af denne 

adfærdskodeks og rådgiver formanden om, 

hvilke foranstaltninger der eventuelt skal 

træffes. Det rådgivende udvalg kan af 

egen drift kontrollere medlemmernes 

erklæringer for at efterprøve 

pålideligheden og nøjagtigheden af de 

angivne oplysninger og kaste lys over 

eventuelle uoverensstemmelser. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/371 

Ændringsforslag  371 

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 7 – stk. 5 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

5. Det rådgivende udvalg kan, efter 

høring af formanden, anmode om 

rådgivning fra eksterne eksperter. 

5. Det rådgivende udvalg tildeles et 

sekretariat og de fornødne midler til at 

varetage sine opgaver. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/372 

Ændringsforslag  372 

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 8 – stk. 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Når der er grund til at formode, at 

et medlem af Europa-Parlamentet kan have 

overtrådt denne adfærdskodeks, kan 

formanden forelægge sagen for det 

rådgivende udvalg. 

1. Når der er grund til at formode, at 

et medlem af Europa-Parlamentet kan have 

overtrådt denne adfærdskodeks, kan 

formanden forelægge sagen for det 

rådgivende udvalg. Formanden træffer 

under alle omstændigheder en begrundet 

afgørelse. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/373 

Ændringsforslag  373 

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 8 – stk. 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Det rådgivende udvalg undersøger 

omstændighederne omkring den påståede 

overtrædelse og kan i den forbindelse høre 

det pågældende medlem. Det formulerer på 

grundlag af sine konklusioner en 

henstilling til formanden om en eventuel 

afgørelse. 

2. Det rådgivende udvalg undersøger 

omstændighederne omkring den påståede 

overtrædelse og kan i den forbindelse høre 

det pågældende medlem. Det formulerer på 

grundlag af sine konklusioner en skriftlig 

henstilling til formanden om en eventuel 

afgørelse. 

Or. en 
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DA United in diversity DA 

7.12.2016 A8-0344/374 

Ændringsforslag  374 

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 8 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Konkluderer formanden under hensyntagen 

til denne henstilling, at det pågældende 

medlem har overtrådt adfærdskodeksen, 

træffer han efter høring af medlemmet en 

begrundet afgørelse om fastsættelse af en 

sanktion og underretter medlemmet herom. 

Konkluderer formanden under hensyntagen 

til denne henstilling, at det pågældende 

medlem har overtrådt adfærdskodeksen, 

træffer han efter høring af medlemmet en 

begrundet afgørelse om fastsættelse af en 

sanktion og underretter medlemmet herom. 

En sådan begrundet afgørelse træffes 

også, hvis formanden, imod det 

rådgivende udvalgs henstilling, 

konkluderer, at adfærdskodeksen ikke er 

overtrådt. Sådanne begrundede afgørelser 

offentliggøres. 

Or. en 

 


