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Ændringsforslag 2
Carlo Casini

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Formandskonferencen kan, såfremt de i 
artikel 49, stk. 1, og artikel 50 fastsatte 
betingelser er opfyldt, og såfremt den 
finder, at spørgsmålet er af væsentlig 
betydning, bestemme, at der skal anvendes 
en procedure med fælles udvalgsmøder og 
en fælles afstemning. I så fald udarbejder 
de berørte ordførere et enkelt udkast til 
betænkning, som behandles af og sættes 
under afstemning i de berørte udvalg på 
fælles møder, der afholdes under fælles 
forsæde af de berørte udvalgsformænd. De 
berørte udvalg kan nedsætte 
arbejdsgrupper på tværs af udvalgene til 
forberedelse af de fælles møder og 
afstemninger.

1. Formandskonferencen kan, når et 
kompetencespørgsmål er blevet henvist til 
den i medfør af artikel 188, stk. 2, 
bestemme, at proceduren med fælles 
udvalg skal anvendes, såfremt: 

- spørgsmålet i henhold til bilag VII på 
udelelig måde henhører under flere 
udvalgs sagsområder, og 
- den finder, at spørgsmålet er af 
væsentlig betydning.
2. I så fald udarbejder de respektive
ordførere et enkelt udkast til betænkning, 
som behandles af og sættes under 
afstemning i de berørte udvalg på fælles 
møder, der afholdes under fælles forsæde 
af de berørte udvalgsformænd. 

I samtlige led af proceduren kan de 
rettigheder, der er tilknyttet stillingen som 
korresponderende udvalg, udelukkende 
gøres gældende af de berørte udvalg i 
fællesskab. De berørte udvalg kan 
nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af 
møderne og afstemningerne.

3. Ved andenbehandlingen under den 
almindelige lovgivningsprocedure 
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behandles Rådets holdning på et fælles 
møde mellem de berørte udvalg, som i 
tilfælde af, at formændene for disse 
udvalg ikke er enige, finder sted om 
onsdagen i den første uge, som er afsat til 
mødet mellem de parlamentariske 
organer, efter at Rådets holdning er 
meddelt Parlamentet.   Hvis der ikke er 
opnået enighed om at indkalde til et 
senere møde, indkalder 
Formandskonferencens formand til dette 
møde. Indstillingen ved andenbehandling 
vedtages på et fælles møde på grundlag af 
et fælles udkast udarbejdet af de 
respektive ordførere fra de berørte udvalg 
eller, hvis der ikke foreligger noget fælles 
udkast, på grundlag af 
ændringsforslagene forelagt i de berørte 
udvalg.
Ved tredjebehandlingen under den 
almindelige lovgivningsprocedure er 
formændene og ordførerne for de berørte 
udvalg medlemmer af delegationen til 
Forligsudvalget. 
4. Under hensyn til kriterierne i stk. 1 og 
eventuelle aftaler mellem formændene for 
de berørte udvalg bestemmer formanden 
straks efter modtagelsen heraf, hvilket 
udvalg – eller hvilke udvalg i fællesskab –
der har ansvaret for at behandle de 
delegerede retsakter eller forslagene til 
gennemførelsesforanstaltninger. 

Or. fr

Ændringsforslag 3
David Martin

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Procedure med fælles udvalgsmøder Fælles udvalg
Formandskonferencen kan, såfremt de i 1. Formandskonferencen kan, når et 
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artikel 49, stk. 1, og artikel 50 fastsatte 
betingelser er opfyldt, og såfremt den 
finder, at spørgsmålet er af væsentlig 
betydning, bestemme, at der skal anvendes 
en procedure med fælles udvalgsmøder og 
en fælles afstemning. I så fald udarbejder 
de berørte ordførere et enkelt udkast til 
betænkning, som behandles af og sættes 
under afstemning i de berørte udvalg på 
fælles møder, der afholdes under fælles 
forsæde af de berørte udvalgsformænd. De 
berørte udvalg kan nedsætte 
arbejdsgrupper på tværs af udvalgene til 
forberedelse af de fælles møder og 
afstemninger.

kompetencespørgsmål er blevet henvist til 
den i medfør af artikel 188, stk. 2, 
bestemme, at proceduren med fælles 
udvalg skal anvendes, såfremt: 

- spørgsmålet i henhold til bilag VII på 
udelelig måde henhører under flere 
udvalgs sagsområder; samt 
- den finder, at spørgsmålet er af 
væsentlig betydning.
2. I så fald udarbejder de respektive
ordførere et enkelt udkast til betænkning, 
som behandles af og sættes til afstemning i 
de berørte udvalg under et fælles 
formandskab bestående af 
udvalgsformændene.

For at udkastet til betænkning kan 
vedtages, skal den fælles afstemning 
støttes af et simpelt flertal af de 
medlemmer, der er til stede fra de enkelte 
udvalg. 
De rettigheder, der er tilknyttet stillingen 
som korresponderende udvalg, kan 
udelukkende gøres gældende af de berørte 
udvalg i fællesskab. De berørte udvalg kan 
nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af 
møderne og afstemningerne.

3. Såfremt spørgsmålet er omfattet af den 
almindelige lovgivningsprocedure i 
henhold til artikel 294 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
finder proceduren med fælles udvalg 
anvendelse på alle stadier i denne 
procedure.
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4. Når et udkast til delegeret retsakt eller 
en gennemførelsesforanstaltning, som er 
baseret på en retsakt, på hvilken 
proceduren med fælles udvalg har fundet 
anvendelse, er blevet henvist til 
Parlamentet, bestemmer formanden 
straks, efter henstilling fra formanden for 
Udvalgsformandskonferencen og under 
hensyn til kriterierne i stk. 1, hvilket 
udvalg – eller hvilke udvalg i fællesskab –
der har ansvaret for at behandle udkastet.

Or. en


