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Ændringsforslag 1
David Martin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 63 (József Szájer) og 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 
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kompetent med hensyn til overholdelsen 
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.
4. Såfremt begrundede udtalelser, 
hvorefter 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. Hvis der under den almindelige 
lovgivningsprocedure fremsættes 
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, 
der er forelagt af de nationale 
parlamenter og Kommissionen, og efter 
høring af det udvalg, der er kompetent 
med hensyn til overholdelse af 
nærhedsprincippet, enten henstille, at 
Parlamentet forkaster forslaget med 
henvisning til, at nærhedsprincippet er 
tilsidesat, eller forelægge Parlamentet 
andre henstillinger, som kan indeholde 
forslag til ændring vedrørende 
overholdelse af nærhedsprincippet. 
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 
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henstilling om forkastelse af forslaget 
vedtages med et flertal af de afgivne 
stemmer, 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 64 i dok. PE 428.234 
v02.00 – FdR 791389. Følgende sætninger udgår: "Formanden for det korresponderende 
udvalg kan anmode om, at sagen henvises til fornyet behandling i udvalget" i slutningen af 

stk. 3 (ændring 1) og "En sådan henstilling kan også fremsættes af 1/10 af Parlamentets 
medlemmer" i slutningen af stk. 5, første afsnit (ændring 2). I stedet indsættes en sætning fra 

ændringsforslag 63, stk. 5: "eller forelægge Parlamentet andre henstillinger, som kan 
indeholde ændringsforslag vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet" (ændring 3), og 

stk. 6 udgår (ændring 4))

Begrundelse

Alle ændringerne har til formål at skabe øget overensstemmelse mellem ændringsforslag 64 
og ændringsforslag 63. Ændring 1 er foretaget, fordi artikel 175 giver tilstrækkelig hjemmel 
for henvisning til fornyet udvalgsbehandling. Ændring 2 sigter på at styrke det 
korresponderende udvalgs rolle. Ændring 3 øger det korresponderende udvalgs fleksibilitet. 
Ændring 4 er foretaget ud fra den betragtning, at dette stykke ikke vedrører den kontrol af 
overholdelsen af subsidiaritetsprincippet, som Parlamentet skal gennemføre på initiativ af de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 2
David Martin
Kompromisændringsforslag til erstatning af 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 
måneder.

Såfremt forslaget henvises til fornyet 
behandling, træffer det kompetente udvalg 
afgørelse om proceduren og aflægger
mundtlig eller skriftlig beretning for
Parlamentet inden for en af dette fastsat 
frist på højst to måneder. 

Or. en
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Begrundelse

Giver det kompetente udvalg en vis handlingsmargen, herunder mulighed for at udarbejde 
betænkning.

Ændringsforslag 3
David Martin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar 
Brok) og 70 (Elmar Brok)

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 132 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 132a
Samarbejde på udvalgsniveau

Formanden bestræber sig på i samarbejde 
med formændene for de nationale 
parlamenter at etablere et netværk af 
udvalg med samme sagsområde.
Inden for dette netværk kan udvalgene 
selvstændigt optage kontakt og 
samarbejde indbyrdes.
Udvalgsformandskonferencen fastlægger 
retningslinjer for dette samarbejde.

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af ændringsforslag 68 i dok. PE 428.234 
v02.00 – FdR 791389)

Begrundelse

Det er hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at fastlægge detaljerede retningslinjer for 
udvalgssamarbejdet i forretningsordenen.


