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Ændringsforslag 60
Elmar Brok

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 8

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Medmindre andet er fastsat, vedtager 
Præsidiet bestemmelserne til 
gennemførelse af statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer.

Medmindre andet er fastsat, vedtages
bestemmelserne til gennemførelse af 
statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer på plenarmødet på grundlag 
af en indstilling fra det korresponderende 
udvalg.

Or. de

Begrundelse

Ved udarbejdelsen af statutten for medlemmer gik man ud fra, at der skulle træffes afgørelse 
på plenarmødet om gennemførelsen og konkretiseringen af de bestemmelser i vedtægten, som 
ikke var tilstrækkeligt præcise.  Denne procedure har den fordel frem for en ren 
præsidieafgørelse, at den er langt mere gennemsigtig, og at samtlige medlemmer inddrages i 
udarbejdelsen af bestemmelser, som vedrører dem, og dermed også gøres ansvarlige for 
deres udformning.

Ændringsforslag 61
Elmar Brok

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 23 – stk. 2 og stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Præsidiet træffer afgørelse om 
finansielle, organisatoriske og 
administrative spørgsmål vedrørende 
medlemmerne, Parlamentets interne 
organisation, dets sekretariat og dets 
organer.

2. Præsidiet træffer afgørelse om 
finansielle, organisatoriske og 
administrative spørgsmål vedrørende 
Parlamentets interne organisation, dets 
sekretariat og dets organer.

2a. Præsidiet træffer afgørelse om 
finansielle, organisatoriske og 
administrative spørgsmål vedrørende 
medlemmerne på forslag af 
generalsekretæren eller en politisk 
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gruppe.

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Der findes ikke nogen klar bestemmelse vedrørende retten til at forelægge 
tekster eller ændringsforslag på Præsidiets møder.  Hvad angår spørgsmål vedrørende 
medlemmerne, bør de politiske grupper gives formel ret til at forelægge tekster og 
ændringsforslag, som skal drøftes og sættes til afstemning.

Ændringsforslag 62
David Martin, József Szájer og Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 23 – stk. 11 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

11a. Præsidiet udpeger to eller flere 
næstformænd, der skal varetage 
gennemførelsen af forbindelserne med de 
nationale parlamenter.
De aflægger regelmæssigt beretning om 
denne virksomhed til 
Formandskonferencen.

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af den nuværende artikel 25, stk. 3, 2. og 3. 
punktum, der udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag 63
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 38 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 38a
Undersøgelse af overholdelsen af 

nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet
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1. Under behandlingen af et forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt undersøger 
Parlamentet navnlig, om forslaget 
overholder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Medmindre 
der er tale om en sag af hastende karakter 
som omhandlet i artikel 4 i protokollen 
om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union, må Parlamentet ikke 
afslutte førstebehandlingen inden udløbet 
af den frist på otte uger, der er fastsat i 
artikel 6 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.
2. På foranledning af det 
korresponderende udvalg eller på eget 
initiativ kan udvalget med ansvar for de i 
stk. 1 omhandlede forhold vedtage at 
udarbejde henstillinger om ethvert forslag 
til lovgivningsmæssig retsakt.  
3. Hvis et nationalt parlament sender en 
begrundet udtalelse til formanden i 
henhold til artikel 3 i protokollen om de 
nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i 
protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, henvises 
dokumentet til behandling i det 
korresponderende udvalg og sendes til 
orientering til det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelse af 
nærhedsprincippet. Når Parlamentet 
modtager en begrundet udtalelse, efter at 
det korresponderende udvalg har vedtaget 
sin betænkning, omdeles udtalelsen til 
alle medlemmer, før den sættes til 
afstemning som et mødedokument. 
Formanden for det korresponderende 
udvalg kan anmode om, at sagen henvises 
til fornyet behandling i udvalget.
4. Såfremt de begrundede udtalelser om, 
at et udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
ikke overholder nærhedsprincippet, 
repræsenterer mindst en tredjedel af 
samtlige de stemmer, der er tildelt de 
nationale parlamenter, eller en fjerdedel, 
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når der er tale om et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges 
med hjemmel i artikel 76 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
træffer Parlamentet først afgørelse, når 
forslagsstilleren har angivet det videre 
forløb af proceduren.
5. Fremsættes der under den almindelige 
lovgivningsprocedure begrundede 
udtalelser, hvorefter et forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet, og udtalelserne 
repræsenterer mindst et simpelt flertal af 
de stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, kan det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelse af 
nærhedsprincippet, under hensyntagen til 
de begrundede udtalelser fra de nationale 
parlamenter og fra Kommissionen enten 
henstille, at Parlamentet forkaster 
forslaget med henvisning til, at 
nærhedsprincippet er tilsidesat, eller 
forelægge Parlamentet andre 
henstillinger, som kan indeholde 
ændringsforslag vedrørende overholdelse 
af nærhedsprincippet.
Henstillingen forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning. Hvis en 
henstilling om at forkaste forslaget 
vedtages med et flertal af de afgivne 
stemmer i Europa-Parlamentet, eller hvis 
et flertal på 55 % af Rådets medlemmer 
har modsat sig forslaget, erklærer 
formanden proceduren for afsluttet. Hvis 
Parlamentet ikke forkaster forslaget, 
fortsætter proceduren under hensyntagen 
til de henstillinger, der er vedtaget af 
Parlamentet.

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af ændringsforslag 5 i udkastet til 
betænkning (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))
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Ændringsforslag 64
David Martin

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 38 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 38a
Undersøgelse af overholdelsen af 

nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet

1. Under behandlingen af et forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt undersøger 
Parlamentet navnlig, om forslaget 
overholder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Medmindre 
der er tale om en sag af hastende karakter 
som omhandlet i artikel 4 i protokollen 
om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union, må Parlamentet ikke 
afslutte førstebehandlingen inden udløbet 
af den frist på otte uger, der er fastsat i 
artikel 6 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.
2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af 
nærhedsprincippet, kan beslutte at 
fremsætte henstillinger til det udvalg, der 
er kompetent med hensyn til et forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt.
3. Hvis et nationalt parlament sender en 
begrundet udtalelse til formanden i 
henhold til artikel 3 i protokollen om de 
nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i 
protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, henvises 
dokumentet til behandling i det 
korresponderende udvalg og sendes til 
orientering til det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelsen 
af nærhedsprincippet. Når Parlamentet 
modtager en begrundet udtalelse, efter at 
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det korresponderende udvalg har vedtaget 
sin betænkning, omdeles udtalelsen til 
alle medlemmer, før den sættes til 
afstemning som et mødedokument. 
Formanden for det korresponderende 
udvalg kan anmode om, at sagen henvises 
til fornyet behandling i udvalget.
4. Såfremt de begrundede udtalelser om, 
at et udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
ikke overholder nærhedsprincippet, 
repræsenterer mindst en tredjedel af 
samtlige de stemmer, der er tildelt de 
nationale parlamenter, eller en fjerdedel, 
når der er tale om et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt, der forelægges 
med hjemmel i artikel 76 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
træffer Parlamentet først afgørelse, når 
forslagsstilleren har angivet det videre 
forløb af proceduren.
5. Fremsættes der under den almindelige 
lovgivningsprocedure begrundede 
udtalelser, hvorefter et forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet, og udtalelserne 
repræsenterer mindst et simpelt flertal af 
de stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, kan det korresponderende 
udvalg, under hensyntagen til de 
begrundede udtalelser fra de nationale 
parlamenter og fra Kommissionen og 
efter høring af det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelsen 
af nærhedsprincippet, henstille, at 
Parlamentet forkaster forslaget med 
henvisning til, at nærhedsprincippet er 
tilsidesat. En sådan henstilling kan også 
fremsættes af 1/10 af Parlamentets 
medlemmer. Udtalelsen fra det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til 
overholdelse af nærhedsprincippet, 
vedføjes som bilag til en sådan henstilling.
Henstillingen forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning. Hvis en 
henstilling om forkastelse af forslaget
vedtages med et flertal af de afgivne 
stemmer, erklærer formanden proceduren 
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for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke 
forkaster forslaget, fortsætter proceduren 
under hensyntagen til de henstillinger, 
der er vedtaget af Parlamentet.
6. Forelægger Regionsudvalget 
Parlamentet en udtalelse, hvori det 
modsætter sig et forslag til 
lovgivningsmæssig retsakt med 
henvisning til, at nærhedsprincippet er 
tilsidesat, henvises udtalelsen til det 
korresponderende udvalg og det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til 
overholdelse af nærhedsprincippet. 
Artikel 2 finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af ændringsforslag 5 i udkastet til 
betænkning (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857), med ændringer i stk. 6 og begrundelsen).

Begrundelse

Det skønnedes nødvendigt at tilpasse stk. 6 efter stk. 2.
Indføjelse i forretningsordenen af de nye procedurer vedrørende de nationale parlamenter, 
hvad angår overholdelsen af nærhedsprincippet (proceduren med "det gule kort" og 
proceduren med "det orange kort"). 
Da Regionsudvalget ifølge artikel 8 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan anlægge sag med henvisning til overtrædelse af 
nærhedsprincippet, bør Parlamentet lægge særlig vægt på de udtalelser fra Regionsudvalget, 
som indeholder indvendinger mod den foreslåede retsakt med henvisning til 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 65
Elmar Brok

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Såfremt forslaget henvises til fornyet 
behandling, udarbejder det kompetente 
udvalg på ny betænkning, som, mundtligt 
eller skriftligt, forelægges Parlamentet 
inden for en af dette fastsat frist på højst to 

Såfremt forslaget henvises til fornyet 
behandling, udarbejder det kompetente 
udvalg på ny betænkning, som, mundtligt 
eller skriftligt, forelægges Parlamentet 
inden for en af dette fastsat frist på højst to 
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måneder. måneder. Artikel 45 finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af, at henvisning til fornyet udvalgsbehandling efter vedtagelse af et forslag til 
forkastelse ved førstebehandlingen i reglen fører til udarbejdelse af en ny betænkning.

Ændringsforslag 66
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Overskrift på kapitel 6 a (nyt) (indføjes efter artikel 74 og inden kapitel 7)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

KAPITEL 6a
INSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af ændringsforslag 15 i udkastet til 
betænkning (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857)).

Ændringsforslag 67
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 a (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 74a
Almindelig traktatrevision

1. Det kompetente udvalg kan i 
overensstemmelse med artikel 41 og 48 
forelægge Parlamentet en betænkning 
med forslag til Rådet om ændring af 
traktaterne.
2. Beslutter Det Europæiske Råd at 
indkalde et konvent, udnævnes 
Parlamentets repræsentanter af 
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Parlamentet på forslag af 
Formandskonferencen.
3. Anmoder Det Europæiske Råd 
Parlamentet om at godkende en 
beslutning om ikke at indkalde et konvent 
til behandling af de foreslåede ændringer 
af traktaterne, henvises spørgsmålet til det 
kompetente udvalg i overensstemmelse 
med artikel 81.

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af ændringsforslag 16 i udkastet til 
betænkning (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Ændringsforslag 68
Elmar Brok

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 132 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 132a
Samarbejde på udvalgsniveau

1. Formanden bestræber sig på i 
samarbejde med formændene for de 
nationale parlamenter at etablere rammer 
for samarbejde mellem tilsvarende udvalg.
Inden for disse rammer kan udvalgene 
selvstændigt optage kontakt og 
samarbejde indbyrdes. Er der i et 
nationalt parlament ikke udpeget et 
tilsvarende udvalg, henvender det 
ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet 
sig direkte til formanden for det 
pågældende nationale parlament. 

2. Udvalgene kan træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 132b inden for 
grænserne af de budgetbevillinger, der er 
afsat til udvalgenes samarbejde med de 
nationale parlamenter. 
Udvalgsformandskonferencen træffer 
afgørelse om fordelingen af sådanne 
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bevillinger mellem udvalgene.

Or. en

Ændringsforslag 69
Elmar Brok

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 132 b (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 132b
Dialog før og efter lovgivning

1. Et udvalg, der er kompetent med 
hensyn til et stykke lovgivning, kan træffe 
passende foranstaltninger til at sikre fuld 
dialog med de nationale parlamenter på 
udvalgsniveau om enhver påtænkt EU-
lovgivning fra planlægningsfasen til 
gennemførelsen af den vedtagne retsakt.
2. Det kompetente udvalg kan navnlig 
beslutte at arrangere videokonferencer, 
individuelle kontakter og møder på et af 
Parlamentets arbejdssteder eller rejser til 
andre steder
– på ordførerniveau
– under samtidig inddragelse af 
skyggeordførere og/eller koordinatorer
– eller mellem udvalget i sin helhed og 
udvalgsformænd og/eller ordførere fra de 
nationale parlamenter
for at imødekomme en anmodning fra et 
nationalt parlament om støtte til dets 
kontrol af udkast til fællesskabsretsakter.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Elmar Brok

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 132 c (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 132c
Fremsendelse af dokumenter

Ethvert dokument, som fremsendes 
officielt til Europa-Parlamentet af et 
nationalt parlament, henvises til det 
udvalg, der er kompetent for det 
sagsområde, som det pågældende 
dokument vedrører. Dokumentet 
oversættes til udvalgskoordinatorernes 
arbejdssprog. Hvis det kompetente udvalg 
finder det hensigtsmæssigt at følge sagen 
op, kan det vælge at følge 
fremgangsmåden i artikel 132b.

Or. en

Ændringsforslag 71
David Martin, József Szájer og Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. På det første udvalgsmøde, efter at valg 
af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. 
artikel 186, vælger udvalget en formand og 
derpå ved særskilte valgrunder en, to eller 
tre næstformænd, som udgør udvalgets 
formandskab.

1. På det første udvalgsmøde, efter at valg 
af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. 
artikel 186, vælger udvalget en formand og 
derpå ved særskilte valgrunder 
næstformænd, som udgør udvalgets 
formandskab. Antallet af næstformænd 
fastsættes af Parlamentet efter forslag fra 
Formandskonferencen.

Or. en
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