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7.12.2016 A8-0344/421 

Ændringsforslag  421 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 150 - stk. 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Punkter, der sætt es på det endelige 

forslag til dagsorden til afstemning uden 

ændringsforslag, vedtages uden 

forhandling, medmindre Parlamentet ved 

godkendelsen af dagsordenen ved 

mødeperiodens begyndelse træffer anden 

afgørelse efter forslag fra 

Formandskonferencen eller efter 

anmodning fra en politisk gruppe eller 

mindst 40 medlemmer. 

2. Punkter, der sættes på det endelige 

forslag til dagsorden til afstemning uden 

ændringsforslag, vedtages uden 

forhandling, medmindre Parlamentet ved 

godkendelsen af dagsordenen ved 

mødeperiodens begyndelse træffer anden 

afgørelse efter forslag fra 

Formandskonferencen eller efter 

anmodning fra en politisk gruppe eller 

mindst 25 medlemmer. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Ændringsforslag  422 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 150 - stk. 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

3. I forbindelse med godkendelsen af 

det endelige forslag til dagsorden for en 

mødeperiode kan Formandskonferencen 

foreslå, at andre punkter behandles uden 

ændringsforslag eller uden forhandling. 

Ved godkendelsen af dagsordenen kan 

Parlamentet ikke vedtage sådanne forslag, 

hvis en politisk gruppe eller mindst 40 

medlemmer skriftligt har gjort indsigelse 

herimod senest en time før mødeperiodens 

åbning. 

3. I forbindelse med godkendelsen af 

det endelige forslag til dagsorden for en 

mødeperiode kan Formandskonferencen 

foreslå, at andre punkter behandles uden 

ændringsforslag eller uden forhandling. 

Ved godkendelsen af dagsordenen kan 

Parlamentet ikke vedtage sådanne forslag, 

hvis en politisk gruppe eller mindst 25 

medlemmer skriftligt har gjort indsigelse 

herimod senest en time før mødeperiodens 

åbning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Ændringsforslag  423 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 152 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Ved åbningen af hver mødeperiode 

træffer Parlamentet afgørelse om det 

endelige forslag til dagsorden. Et udvalg, 

en politisk gruppe eller mindst 40 

medlemmer kan stille forslag om at ændre 

dagsordenen. Sådanne forslag skal være 

formanden i hænde senest en time, før 

mødeperioden åbnes. Formanden kan i 

forbindelse med hvert enkelt forslag give 

ordet til forslagsstilleren, én taler for og én 

taler imod. Taletiden er begrænset til ét 

minut. 

1. Ved åbningen af hver mødeperiode 

træffer Parlamentet afgørelse om det 

endelige forslag til dagsorden. Et udvalg, 

en politisk gruppe eller mindst 25 

medlemmer kan stille forslag om at ændre 

dagsordenen. Sådanne forslag skal være 

formanden i hænde senest en time, før 

mødeperioden åbnes. Formanden kan i 

forbindelse med hvert enkelt forslag give 

ordet til forslagsstilleren, én taler for og én 

taler imod. Taletiden er begrænset til ét 

minut. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Ændringsforslag  424 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 153 a (ny) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 153a 

 Debat om et aktuelt spørgsmål på 

anmodning fra en politisk gruppe 

 1. På hver mødeperiode afsættes der på 

forslaget til dagsorden en eller to 

perioder, hver på mindst 60 minutter, til 

debat om et aktuelt spørgsmål, der 

vedrører Den Europæiske Unions politik, 

eller til et svar fra Kommissionen på en 

forespørgsel. 

 2. Hver enkelt politisk gruppe har ret til at 

foreslå et aktuelt emne efter eget valg for 

mindst én debat af denne art hvert år. 

Formandskonferencen sikrer over en 

løbende periode på et år en ligelig 

fordeling af denne ret mellem de politiske 

grupper. 

 3. De politiske grupper forelægger 

skriftligt for formanden det emne, som de 

ønsker at sætte til debat, inden 

Formandskonferencen udarbejder det 

endelige forslag til dagsorden. Artikel 38, 

stk. 1, om de rettigheder, friheder og 

principper, der er anerkendt i artikel 6 i 

traktaten om Den Europæiske Union, og 

de værdier, der er fastsat i traktatens 
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artikel 2, overholdes fuldt ud. 

 4. Formandskonferencen afgør, hvornår 

en sådan debat skal finde sted. Den kan 

ved et flertal på fire femtedele af 

Parlamentets medlemmer beslutte at 

afvise et emne, der foreslås af en politisk 

gruppe, såfremt dette strider mod 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende rettigheder, der er fastlagt 

i EU's charter om grundlæggende 

rettigheder. 

 5. Drøftelsen indledes af en repræsentant 

for den politiske gruppe, der har foreslået 

emnet. Efter denne indledende 

redegørelse fordeles taletiden i henhold til 

artikel 162, stk. 4 og 5. 

 6. Debatten afsluttes uden vedtagelse af 

en beslutning. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Ændringsforslag  425 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 153 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. En politisk gruppe eller mindst 40 

medlemmer kan anmode om, at der på 

Parlamentets dagsorden opføres en 

ekstraordinær debat om et spørgsmål af 

væsentlig betydning vedrørende Den 

Europæiske Unions politik. I hver 

mødeperiode er der i reglen kun én 

ekstraordinær debat. 

1. En politisk gruppe eller mindst 25 

medlemmer kan anmode om, at der på 

Parlamentets dagsorden opføres en 

ekstraordinær debat om et spørgsmål af 

væsentlig betydning vedrørende Den 

Europæiske Unions politik. I hver 

mødeperiode er der i reglen kun én 

ekstraordinær debat. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Ændringsforslag  426 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 154 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Ved forslag, som Parlamentet høres 

om, jf. artikel 47, stk. 1, kan formanden, et 

udvalg, en politisk gruppe, mindst 40 

medlemmer, Kommissionen eller Rådet 

anmode Parlamentet om, at forhandlingen 

erklæres for uopsættelig. Anmodningen 

indgives skriftligt og begrundes. 

1. Ved forslag, som Parlamentet høres 

om, jf. artikel 47, stk. 1, kan formanden, et 

udvalg, en politisk gruppe, mindst 25 

medlemmer, Kommissionen eller Rådet 

anmode Parlamentet om, at forhandlingen 

erklæres for uopsættelig. Anmodningen 

indgives skriftligt og begrundes. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Ændringsforslag  427 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 158 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

4. På udvalgs- og delegationsmøder 

uden for de tre sædvanlige arbejdssteder er 

der tolkning fra og til de sprog, som 

anvendes af medlemmer, der har bekræftet, 

at de vil deltage i mødet. Denne ordning 

kan, såfremt medlemmerne af det 

pågældende organ samtykker heri, 

undtagelsesvis lempes. I tilfælde af 

uenighed træffer Præsidiet afgørelse. 

4. På udvalgs- og delegationsmøder 

uden for de tre sædvanlige arbejdssteder er 

der tolkning fra og til de sprog, som 

anvendes af medlemmer, der har bekræftet, 

at de vil deltage i mødet. Denne ordning 

kan, såfremt medlemmerne af det 

pågældende organ samtykker heri, 

undtagelsesvis lempes. I tilfælde af 

uenighed skal der være tolkning for at 

sikre, at princippet om flersprogethed 

respekteres. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Ændringsforslag  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 163 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

I højst 30 minutter på det første møde i 

hver mødeperiode giver formanden ordet 

til medlemmer, der ønsker at henlede 

Parlamentets opmærksomhed på en politisk 

vigtig sag. Taletiden er for hvert medlem 

begrænset til et minut. Formanden kan 

tillade, at der er en yderligere periode af 

denne karakter i samme mødeperiode. 

I højst 30 minutter ved starten af det første 

møde i hver mødeperiode giver formanden 

ordet til medlemmer, der ønsker at henlede 

Parlamentets opmærksomhed på en politisk 

vigtig sag. Taletiden er for hvert medlem 

begrænset til et minut. Formanden kan 

tillade, at der er en yderligere periode af 

denne karakter i samme mødeperiode. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Ændringsforslag  429 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 168 a (ny) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 168a 

 Tærskler 

 1. I denne forretningsorden, og 

medmindre andet er angivet, forstås ved 

 a) "lav tærskel": en tyvendedel af 

Parlamentets medlemmer eller en politisk 

gruppe 

 b) "middelhøj tærskel": en tiendedel af 

Parlamentets medlemmer eller en politisk 

gruppe 

 c) "høj tærskel": en femtedel af 

Parlamentets medlemmer, der udgøres af 

en eller flere politiske grupper eller 

enkelte medlemmer eller en kombination 

af begge dele. 

 2. Hvis et medlems underskrift er 

påkrævet for at kunne bestemme, hvorvidt 

en gældende tærskel er blevet opnået, kan 

denne underskrift enten være håndskrevet 

eller i elektronisk form ved brug af 

Parlamentets elektroniske 

underskriftssystem. Et medlem kan inden 

for de gældende frister trække sin 

underskrift tilbage, men kan ikke derefter 

forny sin underskrift. 
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 3. Hvis støtte fra en politisk gruppe er 

nødvendig for at nå tærsklen, kan 

gruppen handle gennem sin formand eller 

gennem en person, der er behørigt 

udpeget til dette formål. 

 4. Støtte fra en politisk gruppe tælles på 

følgende måde for anvendelsen af 

middelhøj og høj tærskel: 

 – hvis en artikel, hvor en sådan tærskel er 

fastlagt, påberåbes under et møde: alle 

medlemmer, der tilhører den støttende 

gruppe og er fysisk til stede 

 i alle andre tilfælde: alle medlemmer, der 

tilhører den støttende gruppe. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Ændringsforslag  430 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 168 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

3. Afstemninger er gyldige uanset 

antallet af deltagere i afstemningen, 

medmindre formanden i forbindelse med 

afstemningen efter forudgående anmodning 

fra mindst 40 medlemmer fastslår, at det 

fornødne antal medlemmer ikke er til stede. 

Viser afstemningen, at det fornødne antal 

ikke er til stede, opføres afstemningen på 

dagsordenen for det følgende møde. 

3. Afstemninger er gyldige uanset 

antallet af deltagere i afstemningen, 

medmindre formanden i forbindelse med 

afstemningen efter forudgående anmodning 

fra mindst 25 medlemmer fastslår, at det 

fornødne antal medlemmer ikke er til stede. 

Viser afstemningen, at det fornødne antal 

ikke er til stede, opføres afstemningen på 

dagsordenen for det følgende møde. 

Or. en 

 

 

 


