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Ændring af artikel 11 (Medlemmernes økonomiske interesser, adfærdsregler, 
obligatorisk åbenhedsregister og adgang til Parlamentet)

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 11

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1. Parlamentet fastsætter regler om 
gennemsigtighed vedrørende 
medlemmernes økonomiske interesser i 
form af en adfærdskodeks, der vedtages 
med et flertal af medlemmernes stemmer, 
jf. artikel 232 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og 
vedføjes som bilag til denne 
forretningsorden1. 

1. Parlamentet fastsætter regler om 
gennemsigtighed vedrørende 
medlemmernes økonomiske interesser i 
form af en adfærdskodeks, der vedtages 
med et flertal af medlemmernes stemmer, 
jf. artikel 232 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og 
vedføjes som bilag til denne 
forretningsorden1. 

Disse regler kan på ingen måde gøre 
indgreb i eller begrænse udøvelsen af 
mandatet eller af virksomhed af politisk 
eller anden art i forbindelse hermed.

Disse regler kan på ingen måde gøre 
indgreb i eller begrænse udøvelsen af 
mandatet eller af virksomhed af politisk 
eller anden art i forbindelse hermed.

2. Medlemmernes adfærd skal være præget 
af gensidig respekt, bero på de værdier og 
principper, der er defineret i Den 
Europæiske Unions grundlæggende akter, 
og respektere Parlamentets værdighed og 
må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling 
af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen 
i Parlamentets bygninger. Medlemmerne 
skal overholde Parlamentets regler om 
behandling af fortrolige oplysninger. 

2. Medlemmernes adfærd skal være præget 
af gensidig respekt, bero på de værdier og 
principper, der er defineret i Den 
Europæiske Unions grundlæggende akter, 
og respektere Parlamentets værdighed og 
må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling 
af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen 
i Parlamentets bygninger. Medlemmerne 
skal overholde Parlamentets regler om 
behandling af fortrolige oplysninger. 

Overholdes disse principper og regler ikke, 
kan der træffes forholdsregler i 
overensstemmelse med artikel 165, 166 og 
167.

Overholdes disse principper og regler ikke, 
kan der træffes forholdsregler i 
overensstemmelse med artikel 165, 166 og 
167.

3. Anvendelsen af denne artikel må på 
ingen måde hindre livlige forhandlinger i 
Parlamentet eller begrænse medlemmernes 
ytringsfrihed.

3. Anvendelsen af denne artikel må på 
ingen måde hindre livlige forhandlinger i 
Parlamentet eller begrænse medlemmernes 
ytringsfrihed.

Den bygger på fuld hensyntagen til 
medlemmernes beføjelser, som de 
defineres i den primære ret og i den statut, 

Den bygger på fuld hensyntagen til 
medlemmernes beføjelser, som de 
defineres i den primære ret og i den statut, 
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der gælder for medlemmer. der gælder for medlemmer.

Den er baseret på princippet om 
gennemsigtighed og sikrer, at 
medlemmerne gøres bekendt med alle 
bestemmelser på området og orienteres 
personligt om deres rettigheder og pligter.

Den er baseret på princippet om 
gennemsigtighed og sikrer, at 
medlemmerne gøres bekendt med alle 
bestemmelser på området og orienteres 
personligt om deres rettigheder og pligter.

4. Ved begyndelsen af hver valgperiode 
fastsætter kvæstorerne grænsen for, hvor 
mange assistenter der højst kan 
akkrediteres hvert medlem (akkrediterede 
assistenter). 

4. Ved begyndelsen af hver valgperiode 
fastsætter kvæstorerne grænsen for, hvor 
mange assistenter der højst kan 
akkrediteres hvert medlem (akkrediterede 
assistenter). 

5. På kvæstorernes ansvar udstedes 
adgangskort med lang gyldighed til 
eksterne personer uden for Unionens 
institutioner. Adgangskortene er gyldige i 
op til et år og kan fornyes. Reglerne for 
anvendelse af sådanne adgangskort 
fastsættes af Præsidiet.

5. På kvæstorernes ansvar udstedes 
adgangskort med lang gyldighed til 
eksterne personer uden for Unionens 
institutioner. Adgangskortene er gyldige i 
op til et år og kan fornyes. Reglerne for 
anvendelse af sådanne adgangskort 
fastsættes af Præsidiet.

Disse adgangskort kan udstedes til: Disse adgangskort kan udstedes til:

– personer, der er registreret i 
åbenhedsregistret2, eller som repræsenterer 
eller arbejder for organisationer, der er 
registreret heri, uden at registreringen 
automatisk giver ret til et sådant 
adgangskort 

– personer, der er registreret i 
åbenhedsregistret2, eller som repræsenterer 
eller arbejder for organisationer, der er 
registreret heri, uden at registreringen 
automatisk giver ret til et sådant 
adgangskort 

– personer, der regelmæssigt ønsker 
adgang til Parlamentet, men som ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for aftalen 
om etablering af et åbenhedsregister3 

– personer, der regelmæssigt ønsker 
adgang til Parlamentet, men som ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for aftalen 
om etablering af et åbenhedsregister3 

– medlemmernes lokale assistenter samt til 
personer, der assisterer medlemmerne af 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og af Regionsudvalget. 

– medlemmernes lokale assistenter samt til 
personer, der assisterer medlemmerne af 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og af Regionsudvalget. 

6. De, der er registreret i åbenhedsregistret, 
skal som led i deres forbindelser med 
Parlamentet overholde: 

6. De, der er registreret i åbenhedsregistret, 
skal som led i deres forbindelser med 
Parlamentet overholde: 

– den adfærdskodeks, der er vedføjet 
aftalen4

– den adfærdskodeks, der er vedføjet 
aftalen4

– de procedurer og andre pligter, der er 
fastlagt ved aftalen, og

– de procedurer og andre pligter, der er 
fastlagt ved aftalen, og

– bestemmelserne i denne artikel og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. 

– bestemmelserne i denne artikel og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. 

7. Kvæstorerne fastsætter, i hvilken 
udstrækning adfærdskodeksen er gældende 

7. Kvæstorerne fastsætter, i hvilken 
udstrækning adfærdskodeksen er gældende 
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for personer, der har et adgangskort med 
lang gyldighed, men ikke er omfattet af 
aftalens anvendelsesområde. 

for personer, der har et adgangskort med 
lang gyldighed, men ikke er omfattet af 
aftalens anvendelsesområde. 

8. Adgangskortet inddrages ved begrundet 
afgørelse af kvæstorerne i følgende 
tilfælde:

8. Adgangskortet inddrages ved begrundet 
afgørelse af kvæstorerne i følgende 
tilfælde:

– slettelse af registret, medmindre der er 
tungtvejende årsager til ikke at inddrage 
kortet

– slettelse af registret, medmindre der er 
tungtvejende årsager til ikke at inddrage 
kortet

– alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i 
stk. 6.

– alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i 
stk. 6

– manglende samarbejdsvilje hos en 
organisation eller virksomhed, der f.eks. 
nægter at deltage i offentlige høringer 
eller møder for lukkede døre i 
parlamentsudvalgene. 

9. På forslag af generalsekretæren vedtager 
Præsidiet de nødvendige foranstaltninger 
til iværksættelse af åbenhedsregistret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
aftalen om oprettelse af registret.

9. På forslag af generalsekretæren vedtager 
Præsidiet de nødvendige foranstaltninger 
til iværksættelse af åbenhedsregistret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
aftalen om oprettelse af registret.

Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 5-8 
er indeholdt i et bilag5.

Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 5-8 
er indeholdt i et bilag5.

10. Adfærdsregler samt rettigheder og 
privilegier for tidligere medlemmer 
fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere 
medlemmer behandles ens.

10. Adfærdsregler samt rettigheder og 
privilegier for tidligere medlemmer 
fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere 
medlemmer behandles ens. 

______________________ ______________________

1 Jf. bilag I 1 Jf. bilag I
2 Register oprettet ved aftalen mellem 
Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen om etablering af et 
"åbenhedsregister" for organisationer og 
personer, der som selvstændige deltager i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions politikker (se bilag IX, 
del B).

2 Register oprettet ved aftalen mellem 
Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen om etablering af et 
"åbenhedsregister" for organisationer og 
personer, der som selvstændige deltager i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af Den 
Europæiske Unions politikker (se bilag IX, 
del B).

3 Se bilag IX, del B. 3 Se bilag IX, del B.
4 Se bilag 3 i aftalen, der er indeholdt i 
bilag IX, del B.

4 Se bilag 3 i aftalen, der er indeholdt i 
bilag IX, del B.

5 Se bilag IX, del A. 5 Se bilag IX, del A. 

Or. fr
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Begrundelse

Det er på det seneste forekommet, at virksomheder nægter at deltage i offentlige høringer, der 
er organiseret af et særligt udvalg, og derved bidrage til Europa-Parlamentets arbejde, selv 
om nogle af disse virksomheder henvender sig til individuelle parlamentsmedlemmer for at 
sikre, at deres interesser og holdninger tages i betragtning i det parlamentariske arbejde.


