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Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 11a (ny) – stk. 4 a (nyt)

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4a. Disse regler kan ikke på anden måde 
gøre indgreb i eller begrænse 
medlemmernes udøvelse af mandatet eller 
af virksomhed af politisk eller anden art i 
forbindelse hermed.
(Indsættes før stk. 5 i artikel 11a (ny), hvis 
ÆF 20 vedtages)
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

8. Såfremt Kommissionen ikke 
fremsætter et forslag til retsakt i 
forbindelse med et vellykket 
borgerinitiativ, der er blevet indgivet til 
den i overensstemmelse med artikel 9 i 
forordning (EU) nr. 211/2011, senest 12 
måneder efter at have afgivet en positiv 
udtalelse om det og i en meddelelse at 
have angivet, hvilke foranstaltninger den 
har til hensigt at træffe, kan det 
kompetente udvalg arrangere en høring i 
samråd med initiativtagerne til 
borgerinitiativet, og om fornødent indlede 
den i forretningsordenens artikel 46 
fastsatte procedure med henblik på at 
udøve Parlamentets ret til at anmode 
Kommissionen om at fremsætte et 
passende forslag.

8. Når Kommissionen har afgivet 
meddelelse om sine retlige og politiske 
konklusioner vedrørende et konkret 
borgerinitiativ, vurderer Parlamentet de 
foranstaltninger, som Kommissionen har 
iværksat som følge af denne meddelelse. 
Såfremt Kommissionen ikke fremsætter et 
passende forslag til retsakt vedrørende et 
borgerinitiativ, kan det kompetente udvalg 
arrangere en høring i samråd med 
initiativtagerne til borgerinitiativet. 
Parlamentet kan endvidere vedtage at 
afholde en forhandling på plenarmødet, 
eventuelt afsluttet med en beslutning. 
Proceduren i artikel 211, stk. 7a, finder 
tilsvarende anvendelse. Parlamentet kan 
endvidere vedtage at udøve den ret, det 
tillægges i artikel 225 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og 
dermed indlede den i forretningsordenens 
artikel 46 fastsatte procedure.
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