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Ændringsforslag 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4. Parlamentet kan når som helst under 
forhandlingerne på grundlag af en 
betænkning fra det kompetente udvalg og 
efter at have behandlet ethvert relevant 
forslag fremsat i henhold til artikel 121 
vedtage henstillinger og kræve, at disse 
tages i betragtning forud for indgåelsen af 
den pågældende internationale aftale.

4. Parlamentet kan når som helst under 
forhandlingerne og fra slutningen af 
forhandlingerne til aftalens indgåelse på 
grundlag af en betænkning fra det 
kompetente udvalg og efter at have 
behandlet ethvert relevant forslag fremsat i 
henhold til artikel 121 vedtage henstillinger 
og kræve, at disse tages i betragtning forud 
for indgåelsen af den pågældende 
internationale aftale.

Or. en

Ændringsforslag 5
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5. Når forhandlingerne er afsluttet, men før 
aftalen underskrives, forelægges 
aftaleudkastet Parlamentet til udtalelse 
eller godkendelse. Ved 
godkendelsesproceduren finder artikel 81 
anvendelse.

5. Når forhandlingerne er afsluttet, men før 
aftalen underskrives, forelægges udkastet 
til Rådets afgørelse om indgåelse af 
aftalen for Parlamentet til udtalelse eller 
godkendelse. Ved godkendelsesproceduren 
finder artikel 81 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 6
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
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Artikel 90 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

6. Inden afstemningen om godkendelse kan 
det kompetente udvalg, en politisk gruppe 
eller mindst 1/10 af medlemmerne foreslå, 
at Parlamentet indhenter en udtalelse fra 
Domstolen om en international aftales 
forenelighed med traktaterne. Godkender 
Parlamentet et sådant forslag, udsættes 
afstemningen om godkendelse, indtil 
Domstolen har afgivet sin udtalelse. 

6. Inden afstemningen om godkendelse 
eller om udtalelsen kan det kompetente 
udvalg, en politisk gruppe eller mindst 1/10 
af medlemmerne foreslå, at Parlamentet 
indhenter en udtalelse fra Domstolen om 
en international aftales forenelighed med 
traktaterne. Godkender Parlamentet et 
sådant forslag, udsættes afstemningen, 
indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse.

Or. en


