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Forslag til afgørelse 

Punkt 7 

 

Forslag til afgørelse Ændringsforslag 

7. påpeger, at ændringerne af denne 

forretningsorden træder i kraft den første 

dag i den mødeperiode, der følger efter 

dens vedtagelse, med undtagelse af artikel 

212, stk. 2 om delegationernes 

sammensætning, som for de eksisterende 

delegationers vedkommende træder i kraft 

ved åbningen af den første session efter 

det næste valg til Europa-Parlamentet, 

der afholdes i 2019; 

7. påpeger, at ændringerne af denne 

forretningsorden træder i kraft den første 

dag i den mødeperiode, der følger efter 

dens vedtagelse, med undtagelse af: 

 
a) ændringsforslag til artikel 212, stk. 

1 og stk. 2 om de 

interparlamentariske delegationers 

sammensætning, som for de 

eksisterende delegationers 

vedkommende træder i kraft ved 

åbningen af den første session efter 

det næste valg til Europa-

Parlamentet, der afholdes i 2019; 

 
b) ændringsforslag til artikel 199 om 

udvalgenes sammensætning, som 

træder i kraft ved åbningen af den 

første session efter det næste valg til 

Europa-Parlamentet, der afholdes i 

2019; 

 
c) fjernelsen af artikel 200 om 

stedfortrædere, som træder i kraft 

ved åbningen af den første session 

efter det næste valg til Europa-

Parlamentet, der afholdes i 2019; 
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De nuværende procedurer for valg af 

medlemmer til undersøgelsesudvalgene og 

de særlige udvalg er fortsat i kraft, indtil 

åbningen af første mødeperiode efter de 

næste valg til Europa-Parlamentet, som 

vil blive afholdt i 2019, uanset 

ændringsforslagene til artikel 196, artikel 

197, stk. 1, og artikel 198, stk. 3. 

Or. en 
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Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til afgørelse Ændringsforslag 

 8a. kritiserer den præsentation af 

statistiske data om stemmeforklaringer, 

taler i plenarforsamlingen, 

parlamentsforespørgsler, ændringsforslag 

og beslutningsforslag på Parlamentets 

websted, som synes at være konstrueret til 

at bevise på platforme såsom 

MEPRanking, hvilke medlemmer af 

Europa-Parlamentet, der angiveligt er 

”aktive”; opfordrer Parlamentets 

Præsidium til at ophøre med at levere rå 

tal i statistisk form og til at tage hensyn til 

bedre egnede kriterier for at identificere et 

medlem som "aktiv"; 

 

Or. en 

 

 


