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Ændringsforslag 15
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forslag til afgørelse
Led 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

– der henviser til protokol (nr. 7) 
vedrørende Den Europæiske Unions 
privilegier og immuniteter,

Or. en

Ændringsforslag 16
Morten Messerschmidt
for EFD-Gruppen

Europa-Parlamentets forretningsorden

Forslag til afgørelse
Punkt A (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

A. der henviser til, at det bør 
understreges, at formålet med den nye 
adfærdskodeks er at bekæmpe alle former 
for korruption. Derfor bør alle 
underbyggede påstande om korruption 
føre til suspendering af parlamentarisk 
immunitet og strafferetlige undersøgelser 
ved de relevante domstole frem for en 
administrativ procedure indledt af det 
rådgivende udvalg. Dette skal ikke kun 
sikre, at skyldige bliver dømt i 
overensstemmelse med love mod 
korruption, men også sikre at de 
grundlæggende rettigheder for en 
retfærdig rettergang, der er sikret ved 
bestemmelserne i artikel 6 i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, 
overholdes,
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Or. en

Ændringsforslag 17
Morten Messerschmidt
for EFD-Gruppen

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forslag til afgørelse
Punkt B (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

B. der henviser til at en afgørelse om 
suspendering af parlamentarisk 
immunitet altid træffes efter anmodning 
fra nationale myndigheder, og 
understreger ligeledes, at det rådgivende 
udvalgs afgørelse herom meddeles de 
relevante nationale myndigheder;

Or. en

Ændringsforslag 18
Carlo Casini

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 19

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Formandskonferencen kan med et flertal på 
3/5 af de afgivne stemmer, der 
repræsenterer mindst tre politiske grupper, 
foreslå Parlamentet at afskedige 
formanden, en næstformand, en kvæstor, 
en formand eller en næstformand for et 
udvalg, en formand eller en næstformand 
for en interparlamentarisk delegation eller 
enhver anden, der er valgt til et hverv i 
Parlamentet, såfremt den finder, at det 
pågældende medlem har begået en alvorlig 
forseelse. Til vedtagelse af et sådant 
forslag kræves et flertal på 2/3 af de 
afgivne stemmer og et flertal af 

Formandskonferencen kan med et flertal på 
3/5 af de afgivne stemmer, der 
repræsenterer mindst tre politiske grupper, 
foreslå Parlamentet at afskedige 
formanden, en næstformand, en kvæstor, 
en formand eller en næstformand for et 
udvalg, en formand eller en næstformand 
for en interparlamentarisk delegation eller 
enhver anden, der er valgt til et hverv i 
Parlamentet, såfremt den finder, at det 
pågældende medlem har begået en alvorlig 
forseelse. Parlamentet træffer afgørelse 
om dette forslag med et flertal på 2/3 af de 
afgivne stemmer og et flertal af 
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Parlamentets medlemmer. Parlamentets medlemmer.

Hvis en ordfører tilsidesætter 
bestemmelserne i adfærdskodeksen for 
Europa-Parlamentets medlemmer 
vedrørende finansielle interesser og 
interessekonflikter, som er knyttet som 
bilag til forretningsordenen, kan det 
udvalg, der har udpeget den pågældende, 
på formandens initiativ og efter et forslag 
fra Formandskonferencen, fratage den 
pågældende ordførerskabet. De 
stemmeflertal, der er fastsat i stk. 1, finder 
tilsvarende anvendelse på hvert stadium 
af denne procedure.

Or. fr

Ændringsforslag 19
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Artikel 19 – fortolkning (ny)

 Ændring 2: Ændringsforslag

Udtrykket "enhver anden, der er valgt til 
et hverv i Parlamentet" omfatter 
indehaveren af hvervet som ordfører for 
et udvalg1.

Udgår

.__________________
1 Denne fortolkning finder også 
anvendelse 
på artikel 153, stk. 3, litra d). 

Or. it

Begrundelse

Denne fortolkning er overdreven og uhensigtsmæssig, da ordføreren (et valgt medlem) er 
udpeget af den kompetente udvalg og derfor kan afskediges på grundlag af de interne 
procedurer, der allerede er fastlagt i artikel 152-154 i den eksisterende forretningsorden.
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Ændringsforslag 20
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 32 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Sådanne grupper kan ikke deltage i 
nogen virksomhed, der kan give anledning 
til forveksling med Parlamentets og dets 
organers officielle virksomhed. Når 
betingelserne i de af Præsidiet vedtagne 
regler om oprettelse af sådanne grupper er 
opfyldt, kan de politiske grupper gøre det 
nemmere for grupperne at udøve deres 
virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
Enhver ekstern støtte indberettes af
sådanne grupper i henhold til bilag I.

2. Sådanne grupper kan ikke deltage i 
nogen virksomhed, der kan give anledning 
til forveksling med Parlamentets og dets 
organers officielle virksomhed. Når 
betingelserne i de af Præsidiet vedtagne 
regler om oprettelse af sådanne grupper er 
opfyldt, kan de politiske grupper gøre det 
nemmere for grupperne at udøve deres 
virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.

Sådanne grupper er forpligtet til at 
indberette enhver økonomisk eller 
praktisk eller materiel støtte (f.eks. 
sekretariatsstøtte) af en art, som, hvis den 
var modtaget af et individuelt medlem, 
ville være oplysningspligtig i henhold til 
bilag I.

Kvæstorerne fører et register over de i 
andet afsnit omhandlede erklæringer. 
Registeret offentliggøres på Parlamentets 
websted. Kvæstorerne udarbejder 
detaljerede regler for disse erklæringer.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har en legitim interesse i de tværpolitiske gruppers økonomiske interesser. 
Registeret over erklæringerne bør derfor offentliggøres på internettet. 

Ændringsforslag 21
Gerald Häfner

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 153 – stk. 3 – litra c a (nyt)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

ca) forelæggelse for 
Formandskonferencen af et forslag om at 
fratage et medlem et ordførerskab;

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden af adfærdskodeksen som foreslået af Præsidiets arbejdsgruppe.

Ændringsforslag 22
Carlo Casini

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 153 – stk. 3 – litra d

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

d) forelæggelse for Formandskonferencen, 
jf. artikel 19, af et forslag om udelukkelse 
eller fratagelse af et eller flere hverv i 
Parlamentet, hvortil medlemmet er valgt.

d) forelæggelse for Formandskonferencen, 
jf. artikel 19, af et forslag om udelukkelse 
eller fratagelse af et eller flere hverv i 
Parlamentet, som medlemmet besidder.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. For at fremme gennemsigtighed 
afgiver hvert medlem på sit personlige 
ansvar en erklæring om økonomiske 
interesser til formanden inden udløbet af 
den første mødeperiode efter valget til 
Europa-Parlamentet (eller, i løbet af 
valgperioden, inden for 30 dage efter 
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deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp 
af den formular, som Præsidiet vedtager i 
henhold til artikel 9. De underretter 
formanden om enhver ændring, der har 
konsekvenser for deres erklæring, inden 
for 30 dage efter denne ændring.

Or. it

Begrundelse

Artikel 1 i bilag I til den nuværende forretningsorden bør suppleres som ovenfor, så den er 
mere omfattende. 

Ændringsforslag 24
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1b. Et medlem kan ikke vælges til hverv i 
Parlamentet eller dets organer, udpeges til 
ordfører eller deltage i en officiel 
delegation, hvis den pågældende ikke har 
indgivet sin erklæring om økonomiske 
interesser.

Or. it

Ændringsforslag 25
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 2 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Medlemmerne afskærer sig fra at 
modtage enhver gave eller fordel under 
udøvelsen af deres mandat.

Medlemmerne afholder sig fra at modtage 
gaver eller tilsvarende fordele under 
udførelsen af deres opgaver, medmindre 
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sådanne gaver eller fordele har en meget 
begrænset værdi og gives som udtryk for 
høflighed, eller sådanne gaver eller 
fordele gives til medlemmerne som udtryk 
for høflighed, når de repræsenterer 
Parlamentet ved officielle lejligheder.

Or. it

Ændringsforslag 26
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 2 – litra c a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

ca) enhver form for lønnet aktivitet, som 
medlemmet udfører sideløbende med 
udøvelsen af sit mandat, uanset om det 
sker som lønmodtager eller selvstændig

Or. it

Begrundelse

Artikel 2 i bilag I til den nuværende forretningsorden bør suppleres som ovenfor af hensyn til 
større gennemsigtighed.

Ændringsforslag 27
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 2 – litra c b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

cb) deltagelse i styrelsesråd eller 
bestyrelser i virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person eller medlemmets udøvelse 
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af enhver anden form for ekstern 
virksomhed, uanset om det sker mod 
vederlag eller ej

Or. it

Ændringsforslag 28
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 1 til 4 

Ændring 5: Ændringsforslag

udgår udgår 

Or. it

Begrundelse

Artikel 1-4 i bilag 1 til den nuværende forretningsorden bør bibeholdes, da de sikrer positive 
og generelle adfærdsregler for medlemmerne i løbet af deres mandatperiode.

Ændringsforslag 29
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 4 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 4a
Tidligere medlemmer, der i 
erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i 
lobbyvirksomhed eller repræsentation, 
som står i direkte forbindelse med EU-
beslutningsprocessen, kan ikke påberåbe 
sig de rettigheder, som er tildelt tidligere 
medlemmer i henhold til artikel 1, litra d), 
i Præsidiets afgørelse herom1.
__________________
1 Præsidiets afgørelse af 12.april 1999. 
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Or. it

Begrundelse

For at undgå farlige overlapninger mellem status som tidligere medlem og lobbyvirksomhed 
bør denne regel kun gælde for de "bureau de passage"-faciliteter, der er omhandlet i artikel 
1, litra d), i Præsidiets afgørelse af 12. april 1999.

Ændringsforslag 30
Carlo Casini

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 1 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 1
Vejledende principper

Under udførelsen af deres opgaver som 
medlemmer af Europa-Parlamentet:
a) lader medlemmerne sig inspirere af og 
handler i overensstemmelse med følgende 
generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, 
integritet, gennemsigtighed, omhu, 
ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt 
for Parlamentets omdømme
b) handler de udelukkende i almenvellets 
interesse uden at opnå eller forsøge at 
opnå nogen som helst direkte eller 
indirekte økonomisk fordel eller anden 
ydelse.

Or. en

(Sproglig ændring: Teksten er hentet fra artikel 1 i henstillingen fra Præsidiets arbejdsgruppe 
om adfærdskodekser til medlemmerne af Formandskonferencen og Præsidiet om 

adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer (FDR DV/872358 – PE 463.760/GT) 
uden litra c) og d), der flyttes til en ny artikel 2, og med en ændring af et ord i den engelske 

version, som ikke vedrører den danske sprogversion)

Begrundelse

Sproglig ændring.
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Ændringsforslag 31
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 1 (ny)

Ændring 6: Ændringsforslag

Artikel 1 udgår
Vejledende principper

Under udførelsen af deres opgaver som 
medlemmer af Europa-Parlamentet:
a) lader medlemmerne sig inspirere af og 
handler i overensstemmelse med følgende 
generelle adfærdsprincipper: : 
upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, 
omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og 
respekt for Parlamentets omdømme
b) handler medlemmerne udelukkende i 
almenvellets interesse uden at opnå eller 
forsøge at opnå nogen som helst direkte 
eller indirekte økonomisk fordel eller 
anden ydelse. 

Or. it

Begrundelse

Artikel 9, stk. 2, i den nuværende forretningsorden bestemmer, at 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 ikke må 
vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen i Parlamentets 
bygninger. Den foreslåede tekst fastsætter restriktive bestemmelser, der finder anvendelse på 
særlige områder, i stedet for generelle principper.

Ændringsforslag 32
Helmut Scholz

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 2 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 2
Medlemmernes vigtigste forpligtelser
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Under udøvelsen af deres mandat er 
medlemmer af Europa-Parlamentet 
forpligtet til: 
a) ikke at indgå nogen som helst aftale, 
der går ud på at optræde eller stemme til 
fordel for en juridisk eller fysisk person, 
og som kunne kompromittere deres ret til 
at stemme frit, jf. artikel 6 i akten af 20. 
september 1976 om almindelige direkte 
valg af medlemmerne af Europa-
Parlamentet og artikel 2 i statutten for 
Europa-Parlamentets medlemmer

b) ikke at anmode om, acceptere eller 
modtage nogen som helst direkte eller 
indirekte økonomisk fordel eller anden 
ydelse til gengæld for at udøve indflydelse 
eller afgive stemme vedrørende 
lovgivning, forslag til beslutning, 
skriftlige erklæringer eller spørgsmål 
indgivet til Parlamentet eller et af dets 
udvalg, og til samvittighedsfuldt at undgå 
enhver situation, der på nogen måde kan 
fremstå som korruption.

Or. de

Ændringsforslag 33
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 2 (ny)

Ændring 7: Ændringsforslag

Artikel 2
udgår

Medlemmernes vigtigste forpligtelser
Under udøvelsen af deres mandat er 
medlemmer af Europa-Parlamentet 
forpligtet til:
a) ikke at indgå nogen som helst aftale, 
der går ud på at optræde eller stemme til 
fordel for en tredjepart, og som kunne 
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kompromittere deres ret til at stemme frit, 
jf. artikel 6 i akten af 20. september 1976 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet og 
artikel 2 i statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer
b) ikke at anmode om, acceptere eller 
modtage nogen som helst direkte eller 
indirekte økonomisk fordel eller anden 
ydelse til gengæld for at udøve indflydelse 
eller afgive stemme vedrørende 
lovgivning, forslag til beslutning, 
skriftlige erklæringer eller spørgsmål 
indgivet til Parlamentet eller et af dets 
udvalg, og til samvittighedsfuldt at undgå 
enhver situation, der på nogen måde kan 
fremstå som korruption.

Or. it

Begrundelse

Den tekst, der er foreslået af arbejdsgruppen, beskæftiger sig med dette spørgsmål i negative 
termer og tager udgangspunkt i, hvad medlemmerne ikke bør gøre. Den nuværende 
forretningsorden fastsætter i lighed med mange andre regelsæt, generelle og positive 
principper og foreskriver efterfølgende forbud og løsninger. Der er en generel eller snarere 
universel formodning om, at medlemmerne vil stemme i almenvellets interesse og ikke er 
korrupte. Hvis der er tilfælde af korruption, pålægges der sanktioner. Artikel 9 i den 
nuværende forretningsorden og artikel 1 og 2 i bilag I hertil sikrer allerede, at medlemmerne 
handler på en gennemsigtig måde.

Ændringsforslag 34
David Martin

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 3 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 3
Interessekonflikter

1. Der foreligger en interessekonflikt, når 
et medlem har en personlig interesse, som 
på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af 
den pågældendes mandat som medlem af 



AM\882723DA.doc 15/45 PE475.805v02-00

DA

Europa-Parlamentet. Der foreligger ikke 
en interessekonflikt, når medlemmet 
opnår en fordel udelukkende i kraft af sit 
tilhørsfold til befolkningen som helhed 
eller til en bred personkategori.
2. Ethvert medlem, der oplever at blive 
udsat for en interessekonflikt, træffer 
omgående de nødvendige foranstaltninger 
for at råde bod på dette forhold i 
overensstemmelse med principperne og 
bestemmelserne i denne adfærdskodeks. 
Hvis medlemmet er ude af stand til at løse 
interessekonflikten, skal den pågældende 
skriftligt gøre formanden opmærksom på 
dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet 
anmode om en fortrolig udtalelse fra det 
rådgivende udvalg om medlemmernes 
adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 
7.
3. Uden at dette berører stk. 2, skal 
medlemmerne, inden de udtaler sig eller 
stemmer på plenarmødet eller i 
Parlamentets organer, eller når de 
foreslås som ordførere, offentligt give 
meddelelse om enhver reel eller potentiel 
interessekonflikt under hensyntagen til 
det omhandlede spørgsmål, når denne 
interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af 
de oplysninger, der er afgivet i henhold til 
artikel 4. Denne meddelelse gives skriftligt 
eller mundtligt til formanden under de 
pågældende forhandlinger i Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Mario Mauro, Marco Scurria

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 3 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 3
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Interessekonflikter
1. Der foreligger en interessekonflikt, når 
et medlem har en personlig interesse, som 
på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af 
den pågældendes mandat som medlem af 
Europa-Parlamentet. Der foreligger ikke 
en interessekonflikt, når medlemmet 
opnår en fordel udelukkende i kraft af sit 
tilhørsfold til befolkningen som helhed 
eller til en bred personkategori.
2. Ethvert medlem, der oplever at blive 
udsat for en interessekonflikt, træffer 
omgående de nødvendige foranstaltninger 
for at råde bod på dette forhold i 
overensstemmelse med principperne og 
bestemmelserne i denne adfærdskodeks. 
Hvis medlemmet er ude af stand til at løse 
interessekonflikten, skal den pågældende 
skriftligt gøre formanden opmærksom på 
dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet 
anmode om en udtalelse fra det 
rådgivende udvalg om medlemmernes 
adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 
7.
3. Uden at dette berører stk. 2, skal 
medlemmerne, inden de udtaler sig eller 
stemmer på plenarmødet eller i 
Parlamentets organer, eller når de 
foreslås som ordførere, offentligt give 
meddelelse om enhver reel eller potentiel 
interessekonflikt under hensyntagen til 
det omhandlede spørgsmål, når denne 
interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af 
de oplysninger, der er afgivet i henhold til 
artikel 4. Denne meddelelse gives skriftligt 
eller mundtligt til formanden under de 
pågældende forhandlinger i Parlamentet.

Or. it

Ændringsforslag 36
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
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Bilag I (nyt) – artikel 3 (ny)

Ændring 8: Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Interessekonflikter

1. Der foreligger en interessekonflikt, når 
et medlem har en personlig interesse, som 
på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af 
den pågældendes mandat som medlem af 
Europa-Parlamentet. Der foreligger ikke 
en interessekonflikt, når medlemmet 
opnår en fordel udelukkende i kraft af sit 
tilhørsfold til befolkningen som helhed 
eller til en bred personkategori.
2. Ethvert medlem, der oplever at blive 
udsat for en interessekonflikt, træffer 
omgående de nødvendige foranstaltninger 
for at råde bod på dette forhold i 
overensstemmelse med principperne og 
bestemmelserne i denne adfærdskodeks. 
Hvis medlemmet er ude af stand til at løse 
interessekonflikten, skal den pågældende 
skriftligt gøre formanden opmærksom på 
dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet 
anmode om en udtalelse fra det 
rådgivende udvalg om medlemmernes 
adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 
7.
3. Uden at dette berører stk. 2, skal 
medlemmerne, inden de udtaler sig eller 
stemmer på plenarmødet eller i 
Parlamentets organer, eller når de 
foreslås som ordførere, offentligt give 
meddelelse om enhver reel eller potentiel 
interessekonflikt under hensyntagen til 
det omhandlede spørgsmål, når denne 
interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af 
de oplysninger, der er afgivet i henhold til 
artikel 4. Denne meddelelse gives skriftligt 
eller mundtligt til formanden under de 
pågældende forhandlinger i Parlamentet.

Or. it
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Begrundelse

I artikel 1 og 2 i bilag I til den nuværende forretningsorden er der fastsat omfattende og 
detaljerede bestemmelse om dette spørgsmål. Der er ingen begrundelse for så minutiøse 
detaljer, der medfører en risiko for at visse eventualiteter udelades. 

Ændringsforslag 37
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 4
Erklæring fra medlemmerne af Europa-

Parlamentet
1. For at fremme gennemsigtighed afgiver 
hvert medlem på sit personlige ansvar en 
erklæring om økonomiske interesser til 
formanden inden udløbet af den første 
mødeperiode efter valget til Europa-
Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, 
inden for 30 dage efter deres indtræden i 
Parlamentet) ved hjælp af den formular, 
som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 
9. De underretter formanden om enhver 
ændring, der har konsekvenser for deres 
erklæring, inden for 30 dage efter denne 
ændring.
2. Erklæringen om økonomiske interesser 
indeholder følgende nøjagtige 
oplysninger:
a) medlemmets erhvervsarbejde i de 
seneste tre år inden den pågældendes 
indtræden i Parlamentet samt 
medlemmets deltagelse i det samme 
tidsrum i styrelsesråd eller bestyrelser i 
virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person
b) vederlag, som de modtager for at udøve 
et mandat i et andet parlament
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c) enhver form for lønnet regelmæssig 
virksomhed, som medlemmet udfører 
sideløbende med udøvelsen af sit mandat, 
uanset om det sker som lønmodtager eller 
selvstændig
d) deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser 
i virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person eller medlemmets udøvelse 
af enhver anden form for ekstern 
virksomhed, uanset om det sker mod 
vederlag eller ej
e) enhver form for lønnet ekstern 
lejlighedsvis virksomhed (herunder 
skriftligt arbejde, foredragsvirksomhed 
eller sagkyndige undersøgelser), hvis det 
samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. 
kalenderår
f) deltagelse i en virksomhed eller et 
partnerskab, når dette kan få 
konsekvenser for den offentlige politik, 
eller når denne deltagelse giver 
medlemmet væsentlig indflydelse på det 
pågældende foretagendes anliggender
g) enhver form for fordel, enten 
økonomisk eller i form af personale eller 
materiale, som medlemmet ud over 
midlerne fra Parlamentet modtager i 
forbindelse med sine politiske aktiviteter 
af en tredjepart, med angivelse af dennes 
identitet
h) enhver anden form for økonomisk
interesse, som kan påvirke udøvelsen af 
medlemmets mandat.
Enhver investeringsindtægt, som 
medlemmet modtager og indberetter 
vedrørende de enkelte poster under første 
afsnit, beregnes på årsbasis.
3. De oplysninger, der afgives til 
formanden i henhold til denne artikel, 
offentliggøres på Parlamentets internet-
websted i en lettilgængelig form.
4. Et medlem kan ikke vælges til hverv i 
Parlamentet eller dets organer, udpeges til 
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ordfører eller deltage i en officiel 
delegation, hvis den pågældende ikke har 
indgivet sin erklæring om økonomiske 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Der er tre kategorier af indkomst udover deres parlamentariske vederlag, som medlemmerne 
nødt til at afgive erklæring om. Det skal gøres meget tydeligt for at undgå total forvirring. 
I litra c) henvises til enhver form for lønnet regelmæssig virksomhed. 
 I litra e) henvises til enhver form for lønnet lejlighedsvis virksomhed. I litra h) henvises til 
investeringsindtægt, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat Kravet om at angive 
sidstnævnte på månedsbasis er fuldstændigt overflødigt. 

Ændringsforslag 38
Charles Tannock

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 4
Erklæring fra medlemmerne af Europa-

Parlamentet
1. For at fremme gennemsigtighed afgiver 
hvert medlem på sit personlige ansvar en 
erklæring om økonomiske interesser til 
formanden inden udløbet af den første 
mødeperiode efter valget til Europa-
Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, 
inden for 30 dage efter deres indtræden i 
Parlamentet) ved hjælp af den formular, 
som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 
9. De underretter formanden om enhver 
ændring, der har konsekvenser for deres 
erklæring, inden for 30 dage efter denne 
ændring.
2. Erklæringen om økonomiske interesser 
indeholder følgende nøjagtige 
oplysninger:
a) medlemmets erhvervsarbejde i de 
seneste tre år inden den pågældendes 



AM\882723DA.doc 21/45 PE475.805v02-00

DA

indtræden i Parlamentet samt 
medlemmets deltagelse i det samme 
tidsrum i styrelsesråd eller bestyrelser i 
virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person
b) vederlag, som de modtager for at udøve 
et mandat i et andet parlament
c) enhver form for lønnet virksomhed, 
som medlemmet udfører sideløbende med 
udøvelsen af sit mandat, uanset om det 
sker som lønmodtager eller selvstændig
d) deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser 
i virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person eller medlemmets udøvelse 
af enhver anden form for ekstern 
virksomhed, uanset om det sker mod 
vederlag eller ej
e) enhver form for lønnet ekstern 
lejlighedsvis virksomhed (herunder 
skriftligt arbejde, foredragsvirksomhed 
eller sagkyndige undersøgelser), hvis det 
samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. 
kalenderår
f) enhver deltagelse i en virksomhed eller 
et partnerskab, når denne andel overstiger 
15 % af de udstedte aktier eller når 
værdien af andelen overstiger en årsløn 

g) enhver form for fordel, enten 
økonomisk eller i form af personale eller 
materiale, som medlemmet ud over 
midlerne fra Parlamentet modtager i 
forbindelse med sine politiske aktiviteter 
af en tredjepart, med angivelse af dennes 
identitet
h) enhver anden form for økonomisk 
interesse, som kan påvirke udøvelsen af 
medlemmets mandat.
De regelmæssige indtægter, som 
medlemmet modtager og indberetter 
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vedrørende de enkelte poster under første 
afsnit, indplaceres i en af følgende 
kategorier:
1. fra 500 til 1000 EUR om måneden
2. fra 1001 til 5000 EUR om måneden
3. fra 5 001 til 10 000 EUR om måneden
4. over 10 000 om måneden.
Alle andre indtægter, som medlemmet 
modtager og indberetter vedrørende de 
enkelte poster under første afsnit, 
beregnes på årsbasis, divideres med tolv 
og indplaceres i en af de ovenstående 
kategorier.
3. De oplysninger, der afgives til 
formanden i henhold til denne artikel, 
offentliggøres på Parlamentets internet-
websted i en lettilgængelig form.
4. Et medlem kan ikke vælges til hverv i 
Parlamentet eller dets organer, udpeges til 
ordfører eller deltage i en officiel 
delegation, hvis den pågældende ikke har 
indgivet sin erklæring om økonomiske 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Litra f) er i overensstemmelse med den tærskel, der er foreskrevet af Det Forenede 
Kongeriges Underhus.

Ændringsforslag 39
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 4 – stk. 1 (nyt)

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

1. For at fremme gennemsigtighed afgiver 
hvert medlem på sit personlige ansvar en 
erklæring om økonomiske interesser til 
formanden inden udløbet af den første 

udgår
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mødeperiode efter valget til Europa-
Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, 
inden for 30 dage efter deres indtræden i 
Parlamentet) ved hjælp af den formular, 
som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 
9. De underretter formanden om enhver 
ændring, der har konsekvenser for deres 
erklæring, inden for 30 dage efter denne 
ændring.

Or. it

Begrundelse

Stk. 1 bør, som anført, flyttes til artikel 1 i bilag I til den nuværende forretningsorden med 
henblik på at gøre teksten mere rationel (jf. ændringsforslag 23).

Ændringsforslag 40
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny) – stk. 2 – litra a

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

a) medlemmets erhvervsarbejde i de 
seneste tre år inden den pågældendes 
indtræden i Parlamentet samt 
medlemmets deltagelse i det samme 
tidsrum i styrelsesråd eller bestyrelser i 
virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person

udgår

Or. it

Begrundelse

Medlemmet erhvervsarbejde de seneste tre år inden den pågældendes indtræden, som der 
henvises til i den foreslåede tekst, kan ikke påvirke den pågældendes pligter som medlem.

Ændringsforslag 41
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto
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Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 4 (ny) – stk. 2 – litra c (nyt)

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

c) enhver form for aktivitet, som 
medlemmet udfører sideløbende med 
udøvelsen af sit mandat, uanset om det 
sker som lønmodtager eller selvstændig

udgår

Or. it

Begrundelse

Artikel 4, stk. 2, litra c), bør, som anført, flyttes til artikel 2 i bilag I til den nuværende 
forretningsorden (se ændringsforslag 26). 

Ændringsforslag 42
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 2 (ny) – stk. 2 – litra d (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

d) deltagelse i styrelsesråd eller bestyrelser 
i virksomheder, ikke-statslige 
organisationer, foreninger eller enhver 
anden form for organ med status som 
juridisk person eller medlemmets udøvelse 
af enhver anden form for ekstern 
virksomhed, uanset om det sker mod 
vederlag eller ej

udgår

Or. it

Begrundelse

Artikel 4, stk. 2, litra d), bør, som anført, flyttes til artikel 2 i bilag I til den nuværende 
forretningsorden (se ændringsforslag 27). 

Ændringsforslag 43
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto
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Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny) – stk. 2 – litra e

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

(e) enhver form for lejlighedsvis ekstern 
virksomhed (herunder skriftligt arbejde, 
foredragsvirksomhed eller sagkyndige 
undersøgelser), hvis det samlede vederlag 
overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår

udgår

Or. it

Begrundelse

Den virksomhed, der er angivet, er allerede omfattet af artikel 4, stk. 2, litra d). Desuden er 
det ikke nødvendigt at fastsætte et maksimumsbeløb.

Ændringsforslag 44
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny) – stk. 2 – litra f

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

f) deltagelse i en virksomhed eller et 
partnerskab, når dette kan få 
konsekvenser for den offentlige politik, 
eller når denne deltagelse giver 
medlemmet væsentlig indflydelse på det 
pågældende foretagendes anliggender

udgår

Or. it

Begrundelse

Denne ændring er uhensigtsmæssig, da den tilsyneladende viser mistillid til medlemmer, der 
repræsenterer offentligheden og er ansvarlige over for dem, og som ikke kan tiltænkes at have 
private interesser, medmindre det modsatte bevises. 

Ændringsforslag 45
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
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Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny) – stk. 2 – litra h

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

h) enhver anden form for økonomisk 
interesse, som kan påvirke udøvelsen af 
medlemmets mandat.

udgår

Or. it

Begrundelse

Denne ændring er uhensigtsmæssig, da begrebet økonomisk interesse kan være ubegrænset 
og dårligt defineret og derfor kan føre til politisk spekulation.

Ændringsforslag 46
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny) – stk. 2 – afsnit 2 og 3 

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

De regelmæssige indtægter, som 
medlemmet modtager og indberetter 
vedrørende de enkelte poster under første 
afsnit, indplaceres i en af følgende 
kategorier:

udgår

1) fra 500 til 1000 EUR om måneden
2) fra 1.001 til 5.000 EUR om måneden
3) fra 5.001 til 10.000 EUR om måneden
4) over 10 000 om måneden.
Alle andre indtægter, som medlemmet 
modtager og indberetter vedrørende de 
enkelte poster under første afsnit, 
beregnes på årsbasis, divideres med tolv 
og indplaceres i en af de ovenstående 
kategorier.

Or. it

Begrundelse

Sådanne kategorier er fuldstændig uhensigtsmæssige af de samme grunde, som anført under 



AM\882723DA.doc 27/45 PE475.805v02-00

DA

foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 47
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny) – stk. 3 

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

3. De oplysninger, der afgives til 
formanden i henhold til denne artikel, 
offentliggøres på Parlamentets internet-
websted i en lettilgængelig form.

udgår

Or. it

Begrundelse

Artikel 3 i bilag I til den nuværende forretningsorden sikrer allerede, at oplysningerne i 
kvæstorernes register er tilgængelige for offentligheden. Dette er et tilstrækkeligt middel til at 
give fuld garanti.

Ændringsforslag 48
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 4 (ny) – stk. 4

Ændringsforslag 9 Ændringsforslag

4. Et medlem kan ikke vælges til hverv i 
Parlamentet eller dets organer, udpeges til 
ordfører eller deltage i en officiel 
delegation, hvis den pågældende ikke har 
indgivet sin erklæring om økonomiske 
interesser.

udgår

Or. it

Begrundelse

Stk. 4 bør, som anført, flyttes til artikel 1 i bilag I til den nuværende forretningsorden med 
henblik på at gøre teksten mere rationel (jf. ændringsforslag 24).
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Ændringsforslag 49
Michèle Striffler

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 5 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5
Gaver og tilsvarende fordele

Medlemmerne overdrager til formanden 
ved deres hjemkomst fra en officiel 
tjenesterejse uden for Den Europæiske 
Union enhver gave, der har en værdi over 
150 EUR, som de har modtaget i 
forbindelse med denne tjenesterejse. 

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelsen, der indføres ved dette ændringsforslag, har til formål, at gøre det muligt for 
medlemmerne at overholde reglerne uden at skulle udvise mangel på respekt for visse 
værtslandes meget rodfæstede skikke for gæstfrihed og gavmildhed. 

Ændringsforslag 50
Mario Mauro, Marco Scurria

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 5 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5
Gaver og tilsvarende fordele

1. Medlemmerne afholder sig fra, idet de 
handler i god tro, at modtage gaver eller 
tilsvarende fordele under udførelsen af 
deres opgaver, medmindre sådanne gaver 
eller fordele åbenbart har en værdi af 
under 150 EUR, og gives som udtryk for 
høflighed, eller sådanne gaver eller 
fordele gives til medlemmerne som udtryk 
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for høflighed, når de repræsenterer 
Parlamentet ved officielle lejligheder. 
2. Enhver gave eller tilsvarende fordel, 
der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når 
de repræsenterer Parlamentet ved 
officielle lejligheder, overdrages til 
formanden og behandles i 
overensstemmelse med de 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
fastsat i henhold til artikel 9.

Or. it

Ændringsforslag 51
Charles Tannock

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 5 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5
Gaver og tilsvarende fordele

1. Medlemmerne afholder sig fra at 
modtage gaver eller tilsvarende fordele 
under udførelsen af deres opgaver, 
medmindre sådanne gaver eller fordele 
åbenbart har en værdi af under 150 EUR 
og gives som udtryk for høflighed, eller 
sådanne gaver eller fordele gives til 
medlemmerne som udtryk for høflighed, 
når de repræsenterer Parlamentet ved 
officielle lejligheder.
2. Enhver gave eller tilsvarende fordel, 
der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når 
de repræsenterer Parlamentet ved 
officielle lejligheder, overdrages til 
formanden og behandles i 
overensstemmelse med de 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
fastsat i henhold til artikel 9.
3. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
befordrings- og hoteludgifter eller 
dagpenge, som medlemmerne har 



PE475.805v02-00 30/45 AM\882723DA.doc

DA

modtaget under udførelsen af deres 
opgaver. Sådanne fordele skal dog 
registreres af medlemmet sammen med 
deres erklæring om økonomiske 
interesser. 

Or. en

Ændringsforslag 52
Andrew Duff, Alexandra Thein

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 5 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5
Gaver og tilsvarende fordele

1. Medlemmerne afholder sig fra at 
modtage gaver eller tilsvarende fordele 
under udførelsen af deres opgaver, 
medmindre sådanne gaver eller fordele 
har en omtrentlig værdi af under 150 
EUR og gives som udtryk for høflighed.
2. Enhver gave eller tilsvarende fordel, 
der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når 
de repræsenterer Parlamentet ved 
officielle lejligheder, overdrages til 
formanden og behandles i 
overensstemmelse med de 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
fastsat i henhold til artikel 9.
3. Medlemmerne må ikke være genstand 
for gæstfrihed medmindre dette gives som 
udtryk for høflighed. Deltagelse efter 
invitation i en begivenhed under 
udførelsen af deres opgaver, eller hvis 
medlemmerne repræsenterer Europa-
Parlamentet, betragtes ikke som 
modtagelse af gæstfrihed.

Or. en



AM\882723DA.doc 31/45 PE475.805v02-00

DA

Begrundelse

Det er tre kategorier af gaver, der skal træffes bestemmelser for. For det første, små gaver
der gives til medlemmer som udtryk for høflighed. For det andet, gaver der gives til 
medlemmer, der repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder. For det tredje, 
gæstfrihed der modtages af medlemmer (f.eks. hotelophold), når de har accepteret 
invitationer til begivenheder under udførelsen af deres opgaver. (Stk. 3 er taget fra 
Kommissionens nylig vedtagne adfærdskodeks.)

Ændringsforslag 53
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 5 (ny)

Ændringsforslag 10 Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Gaver og tilsvarende fordele

1. Medlemmerne afholder sig fra at 
modtage gaver eller tilsvarende fordele 
under udførelsen af deres opgaver, 
medmindre sådanne gaver eller fordele 
åbenbart har en værdi af under 150 EUR 
og gives som udtryk for høflighed, eller 
sådanne gaver eller fordele gives til 
medlemmerne som udtryk for høflighed, 
når de repræsenterer Parlamentet ved 
officielle lejligheder.
2. Enhver gave eller tilsvarende fordel, 
der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når 
de repræsenterer Parlamentet ved 
officielle lejligheder, overdrages til 
formanden og behandles i 
overensstemmelse med de 
gennemførelsesforanstaltninger, der er 
fastsat i henhold til artikel 9.

Or. it

Begrundelse

Artikel 2 i bilag I til den nuværende forretningsorden omfatter allerede dette aspekt, idet der i 
denne artikel bestemmes, at medlemmerne afskærer sig fra at modtage enhver gave eller 
fordel under udøvelsen af deres mandat. Denne bestemmelse er mere restriktiv og fair. 
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Såfremt man finder, at der er behov for en ændring, kunne teksten lyde "gaver af en meget 
begrænset (eller begrænset) værdi". Hvis det imidlertid fastsættes, at gaver " åbenbart" skal 
have "en værdi af under" det anførte beløb, er det virkeligt forvirrende og farligt, for så vidt 
angår de forskellige fortolkningsmuligheder. Hvad sker der, hvis et medlem modtager 50 
forskellige gaver, der hver har en værdi af 150 EUR?

Ændringsforslag 54
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

 Udkast til betænkning
Bilag I – artikel 6 (ny)

Ændringsforslag 11 Ændringsforslag

Tidligere medlemmer, der i 
erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i 
lobbyvirksomhed eller repræsentation, som 
står i direkte forbindelse med EU-
beslutningsprocessen, kan ikke påberåbe 
sig de rettigheder, som er tildelt tidligere 
medlemmer i henhold til de af Præsidiet 
fastsatte regler1..

Tidligere medlemmer, der i 
erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i 
lobbyvirksomhed eller repræsentation, som 
står i direkte forbindelse med EU-
beslutningsprocessen, kan ikke påberåbe 
sig de rettigheder, som er tildelt tidligere 
medlemmer i henhold til artikel 1, litra d), 
i de af Præsidiet fastsatte regler1..

__________________ __________________

1 Præsidiets afgørelse af 12.april 1999. 1 Præsidiets afgørelse af 12.april 1999.

Or. it

Begrundelse

For at undgå farlige overlapninger mellem status som tidligere medlem og lobbyvirksomhed 
bør denne regel kun gælde for de "bureau de passage"-faciliteter, der er omhandlet i artikel 
1, litra d), i Præsidiets afgørelse af 12. april 1999 (jf. ændringsforslag 29).

Ændringsforslag 55
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 7 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 7
Det rådgivende udvalg om medlemmernes 
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adfærd
1. Der nedsættes et rådgivende udvalg om 
medlemmernes adfærd (herefter benævnt 
"det rådgivende udvalg").
2. Det rådgivende udvalg består af fem 
medlemmer, der udpeges af formanden 
ved begyndelsen af dennes embedsperiode 
blandt medlemmerne af formandskaberne 
for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og Retsudvalget og disse to 
udvalgs koordinatorer under hensyntagen 
til de pågældende medlemmers erfaring 
og den politiske ligevægt. 
Medlemmerne af det rådgivende udvalg 
varetager formandskabet for udvalget på 
skift for seks måneder ad gangen.
3. Formanden udpeger ligeledes, ved 
begyndelsen af sin embedsperiode, 
reservemedlemmer til det rådgivende 
udvalg, dvs. et medlem for hver gruppe, 
der ikke er repræsenteret i det rådgivende 
udvalg.
Fremsættes der påstand om, at denne 
adfærdskodeks er blevet overtrådt af et 
medlem af en politisk gruppe, som ikke er 
repræsenteret i det rådgivende udvalg, 
bliver det relevante reservemedlem det 
sjette fuldgyldige medlem af det 
rådgivende udvalg i forbindelse med 
behandlingen af den påståede 
overtrædelse.
4. Det rådgivende udvalg udarbejder 
retningslinjer til medlemmerne 
vedrørende fortolkningen og anvendelsen 
af bestemmelserne i denne 
adfærdskodeks.
Efter anmodning fra formanden vurderer 
det rådgivende udvalg ligeledes påståede 
tilfælde af overtrædelser af denne 
adfærdskodeks og rådgiver formanden 
om, hvilke foranstaltninger der eventuelt 
skal træffes.
5. Det rådgivende udvalg kan, efter 
høring af formanden, anmode om 
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rådgivning fra eksterne eksperter.
6. Det rådgivende udvalg aflægger 
årsberetning om sine aktiviteter som 
helhed, herunder om fortolkningerne og 
anvendelsen af bestemmelserne i denne 
adfærdskodeks. Årsberetningerne 
offentliggøres på Parlamentets websted. 

Or. da

Ændringsforslag 56
David Martin

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 7 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 7
Det rådgivende udvalg om medlemmernes 

adfærd
1. Der nedsættes et rådgivende udvalg om 
medlemmernes adfærd (herefter benævnt 
"det rådgivende udvalg").
2. Det rådgivende udvalg består af fem 
medlemmer, der udpeges af formanden 
ved begyndelsen af hans embedsperiode 
blandt medlemmerne af formandskaberne 
for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og Retsudvalget og disse to 
udvalgs koordinatorer under hensyntagen 
til de pågældende medlemmers erfaring 
og det politiske ligevægtsforhold.
Medlemmerne af det rådgivende udvalg 
varetager formandskabet for udvalget på 
skift for seks måneder ad gangen.
3. Formanden udpeger ligeledes, ved 
begyndelsen af sin embedsperiode, 
reservemedlemmer til det rådgivende 
udvalg, dvs. et medlem for hver gruppe, 
der ikke er repræsenteret i det rådgivende 
udvalg.
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Hvis der fremsættes påstand om, at denne 
adfærdskodeks er blevet overtrådt af et 
medlem af en politisk gruppe, som ikke er 
repræsenteret i det rådgivende udvalg, 
bliver det relevante reservemedlem det 
sjette fuldgyldige medlem af det 
rådgivende udvalg i forbindelse med 
behandlingen af den påståede 
overtrædelse.
4. Det rådgivende udvalg giver i fortrolig 
form retningslinjer til medlemmerne 
vedrørende fortolkningen og anvendelsen 
af bestemmelserne i denne 
adfærdskodeks.
Efter anmodning fra formanden vurderer 
det rådgivende udvalg ligeledes påståede 
tilfælde af overtrædelser af denne 
adfærdskodeks og rådgiver formanden 
om, hvilke foranstaltninger der eventuelt 
skal træffes.
5. Det rådgivende udvalg kan, efter 
høring af formanden, anmode om 
rådgivning fra eksterne eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 57
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 7 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 7
Det rådgivende udvalg om medlemmernes 

adfærd
1. Der nedsættes et rådgivende udvalg om 
medlemmernes adfærd (herefter benævnt 
"det rådgivende udvalg").
2. Det rådgivende udvalg består af fem 
medlemmer, der udpeges af formanden 
ved begyndelsen af hans embedsperiode 
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blandt medlemmerne af formandskaberne 
for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og Retsudvalget og disse to 
udvalgs koordinatorer under hensyntagen 
til de pågældende medlemmers erfaring 
og det politiske ligevægtsforhold.
Medlemmerne af det rådgivende udvalg 
varetager formandskabet for udvalget på 
skift for seks måneder ad gangen.
3. Formanden udpeger ligeledes, ved 
begyndelsen af sin embedsperiode, 
reservemedlemmer til det rådgivende 
udvalg, dvs. et medlem for hver gruppe, 
der ikke er repræsenteret i det rådgivende 
udvalg.
Hvis der fremsættes påstand om, at denne 
adfærdskodeks er blevet overtrådt af et 
medlem af en politisk gruppe, som ikke er 
repræsenteret i det rådgivende udvalg, 
bliver det relevante reservemedlem det 
sjette fuldgyldige medlem af det 
rådgivende udvalg i forbindelse med 
behandlingen af den påståede 
overtrædelse.
4. Det rådgivende udvalg udarbejder 
retningslinjer til medlemmerne 
vedrørende fortolkningen og anvendelsen 
af bestemmelserne i denne 
adfærdskodeks.
Efter anmodning fra formanden vurderer 
det rådgivende udvalg ligeledes påståede 
tilfælde af overtrædelser af denne 
adfærdskodeks og rådgiver formanden 
om, hvilke foranstaltninger der eventuelt 
skal træffes.
5. Det rådgivende udvalg kan, efter 
høring af formanden, anmode om 
rådgivning fra eksterne eksperter.
6. Det rådgivende udvalg offentliggør en 
årsberetning om sine aktiviteter. 

Or. en
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Begrundelse

Det rådgivende udvalg bør offentliggøre en årsberetning, der sammenfatter udvalgets 
aktiviteter af hensyn til ansvarligheden og for at have en fortegnelse over tidligere praksis.

Ændringsforslag 58
György Schöpflin, Rafał Trzaskowski

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 7 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 7
Det rådgivende udvalg om medlemmernes 

adfærd
1. Der nedsættes et rådgivende udvalg om 
medlemmernes adfærd (herefter benævnt 
"det rådgivende udvalg").
2. Det rådgivende udvalg består af fem 
medlemmer, der udpeges af formanden 
ved begyndelsen af hans embedsperiode 
og udnævnes af Parlamentet blandt 
medlemmerne af formandskaberne for 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
og Retsudvalget og disse to udvalgs 
koordinatorer under hensyntagen til de 
pågældende medlemmers erfaring og det 
politiske ligevægtsforhold.
Medlemmerne af det rådgivende udvalg 
varetager formandskabet for udvalget på 
skift for seks måneder ad gangen.
3. Reservemedlemmer til det rådgivende 
udvalg, dvs. et medlem for hver gruppe, 
der ikke er repræsenteret i det rådgivende 
udvalg, udpeges ligeledes af formanden 
ved begyndelsen af hans embedsperiode 
og udnævnes af Parlamentet.
Hvis der fremsættes påstand om, at denne 
adfærdskodeks er blevet overtrådt af et 
medlem af en politisk gruppe, som ikke er 
repræsenteret i det rådgivende udvalg, 
bliver det relevante reservemedlem det 
sjette fuldgyldige medlem af det 
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rådgivende udvalg i forbindelse med 
behandlingen af den påståede 
overtrædelse.
4. Det rådgivende udvalg udarbejder 
retningslinjer til medlemmerne 
vedrørende fortolkningen og anvendelsen 
af bestemmelserne i denne adfærdskodeks 
og svarer inden for 30 kalenderdage.
Efter anmodning fra formanden vurderer 
det rådgivende udvalg ligeledes påståede 
tilfælde af overtrædelser af denne 
adfærdskodeks og rådgiver formanden 
om, hvilke foranstaltninger der eventuelt 
skal træffes.
Det rådgivende udvalgs arbejde skal være 
gennemsigtig. Udvalgets vurderinger skal 
danne præcedens og der skal udarbejdes 
en fortegnelse over dets arbejde.
5. Det rådgivende udvalg kan, efter 
høring af formanden, anmode om 
rådgivning fra eksterne eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 59
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Udkast til betænkning
Bilag I (nyt) – artikel 7, 8 og 9 (nye)

Ændringsforslag 12-14 Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Det rådgivende udvalg om medlemmernes 

adfærd
1. Der nedsættes et rådgivende udvalg om 
medlemmernes adfærd (herefter benævnt 
"det rådgivende udvalg").
2. Det rådgivende udvalg består af fem 
medlemmer, der udpeges af formanden 
ved begyndelsen af hans embedsperiode 
blandt medlemmerne af formandskaberne 
for Udvalget om Konstitutionelle 
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Anliggender og Retsudvalget og disse to 
udvalgs koordinatorer under hensyntagen 
til de pågældende medlemmers erfaring 
og det politiske ligevægtsforhold.
Medlemmerne af det rådgivende udvalg 
varetager formandskabet for udvalget på 
skift for seks måneder ad gangen.
3. Formanden udpeger ligeledes, ved 
begyndelsen af sin embedsperiode, 
reservemedlemmer til det rådgivende 
udvalg, dvs. et medlem for hver gruppe, 
der ikke er repræsenteret i det rådgivende 
udvalg.
Hvis der fremsættes påstand om, at denne 
adfærdskodeks er blevet overtrådt af et 
medlem af en politisk gruppe, som ikke er 
repræsenteret i det rådgivende udvalg, 
bliver det relevante reservemedlem det 
sjette fuldgyldige medlem af det 
rådgivende udvalg i forbindelse med 
behandlingen af den påståede 
overtrædelse.
4. Det rådgivende udvalg udarbejder 
retningslinjer til medlemmerne 
vedrørende fortolkningen og anvendelsen 
af bestemmelserne i denne 
adfærdskodeks.
Efter anmodning fra formanden vurderer 
det rådgivende udvalg ligeledes påståede 
tilfælde af overtrædelser af denne 
adfærdskodeks og rådgiver formanden 
om, hvilke foranstaltninger der eventuelt 
skal træffes.
5. Det rådgivende udvalg kan, efter 
høring af formanden, anmode om 
rådgivning fra eksterne eksperter.

Artikel 8
Procedure i tilfælde af eventuelle 
overtrædelser af adfærdskodeksen

1. Når der er grund til at mene, at et 
medlem muligvis har overtrådt denne 
adfærdskodeks, kan formanden forelægge 
sagen for det rådgivende udvalg.
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2. Det rådgivende udvalg undersøger 
omstændighederne omkring den påståede 
overtrædelse og formulerer på grundlag 
af sine konklusioner en henstilling til 
formanden om en eventuel afgørelse.
3. Hvis formanden under hensyntagen til 
det rådgivende udvalgs udtalelse 
konkluderer, at det pågældende medlem 
har overtrådt adfærdskodeksen, træffer 
han efter høring af medlemmet en 
begrundet afgørelse om fastsættelse af en 
sanktion og underretter medlemmet 
herom.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller 
flere af de forholdsregler, der er opregnet 
i forretningsordenens artikel 153, stk. 3.
4. Det pågældende medlem har adgang til 
de interne klagemuligheder, der er 
defineret i forretningsordenens artikel 
154.
5. Enhver form for sanktion, der 
pålægges et medlem, bliver efter udløbet 
af de frister, der er fastsat i 
forretningsordenens artikel 154, 
bekendtgjort på plenarmødet af 
formanden og offentliggjort på 
Parlamentets websted indtil valgperiodens 
udløb.

Artikel 9
Gennemførelse

Præsidiet vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
adfærdskodeks, herunder en 
kontrolprocedure, og foretager om 
nødvendigt en ajourføring af de beløb, der 
er angivet i artikel 4 og 5.
Præsidiet kan stille forslag om revision af 
denne adfærdskodeks.

Or. it

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt og farligt, at et udvalg, der består af medlemmer, skal overvåge 
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andre medlemmer! 

Ændringsforslag 60
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 8 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 8
Procedure i tilfælde af eventuelle 
overtrædelser af adfærdskodeksen

1. Når der er grund til at mene, at et 
medlem muligvis har overtrådt denne 
adfærdskodeks, kan formanden forelægge 
sagen for det rådgivende udvalg.
2. Det rådgivende udvalg undersøger 
omstændighederne omkring den påståede 
overtrædelse og formulerer på grundlag 
af sine konklusioner en henstilling til 
formanden om en eventuel afgørelse.
3. Konkluderer formanden under 
hensyntagen til det rådgivende udvalgs 
udtalelse, at det pågældende medlem har 
overtrådt adfærdskodeksen, træffer 
formanden efter høring af medlemmet en 
begrundet afgørelse om fastsættelse af en 
sanktion og underretter medlemmet 
herom.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller 
flere af de forholdsregler, der er opregnet 
i forretningsordenens artikel 153, stk. 3.
4. Det pågældende medlem har adgang til 
de interne klagemuligheder, der er 
defineret i forretningsordenens artikel 
154.
5. Enhver sanktion, der pålægges et 
medlem, bekendtgøres efter udløbet af de 
frister, der er fastsat i 
forretningsordenens artikel 154, på 
plenarmødet af formanden og 
offentliggøres på et synligt sted på 
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Parlamentets websted indtil valgperiodens 
udløb.

Or. da

Ændringsforslag 61
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 8 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 8
Procedure i tilfælde af eventuelle 
overtrædelser af adfærdskodeksen

1. Når der er grund til at mene, at et 
medlem muligvis har overtrådt denne 
adfærdskodeks, kan formanden forelægge 
sagen for det rådgivende udvalg.
2. Det rådgivende udvalg undersøger 
omstændighederne omkring den påståede 
overtrædelse og kan høre det pågældende 
medlem. På grundlag af sine 
konklusioner formulerer udvalget en 
henstilling til formanden om en eventuel 
afgørelse.
3. Hvis formanden under hensyntagen til 
det rådgivende udvalgs udtalelse 
konkluderer, at det pågældende medlem 
har overtrådt adfærdskodeksen, træffer 
han efter høring af medlemmet en 
begrundet afgørelse om fastsættelse af en 
sanktion og underretter medlemmet 
herom.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller 
flere af de forholdsregler, der er opregnet 
i forretningsordenens artikel 153, stk. 3.
4. Det pågældende medlem har adgang til 
de interne klagemuligheder, der er 
defineret i forretningsordenens artikel 
154.
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5. Enhver form for sanktion, der 
pålægges et medlem, bliver efter udløbet 
af de frister, der er fastsat i 
forretningsordenens artikel 154, 
bekendtgjort på plenarmødet af 
formanden og offentliggjort på 
Parlamentets websted indtil valgperiodens 
udløb.

Or. en

Begrundelse

Det bør i stk. 2 bestemmes, at udvalget har mulighed for at mødes med det pågældende 
medlem. 

Ændringsforslag 62
David Martin

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 8 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 8
Procedure i tilfælde af eventuelle 
overtrædelser af adfærdskodeksen

1. Når der er grund til at mene, at et 
medlem muligvis har overtrådt denne 
adfærdskodeks, kan formanden forelægge 
sagen for det rådgivende udvalg.
2. Det rådgivende udvalg undersøger 
omstændighederne omkring den påståede 
overtrædelse og formulerer på grundlag 
af sine konklusioner en henstilling til 
formanden om en eventuel afgørelse.
3. Hvis formanden under hensyntagen til 
det rådgivende udvalgs udtalelse 
konkluderer, at det pågældende medlem 
har overtrådt adfærdskodeksen, træffer 
han efter høring af medlemmet en 
begrundet afgørelse om fastsættelse af en 
sanktion og underretter medlemmet 
herom.
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Den pålagte sanktion kan omfatte en eller 
flere af de forholdsregler, der er opregnet 
i forretningsordenens artikel 153, stk. 3.
I tilfælde af tilbagekaldelse af et 
ordførerskab, skal formanden forelægge 
det korresponderende udvalg denne 
henstilling. Til vedtagelse af et sådant 
forslag af det korresponderende udvalg 
kræves et flertal på to tredjedele.
4. Det pågældende medlem har adgang til 
de interne klagemuligheder, der er 
defineret i forretningsordenens artikel 
154.
5. Enhver form for sanktion, der 
pålægges et medlem, bliver efter udløbet 
af de frister, der er fastsat i 
forretningsordenens artikel 154, 
bekendtgjort på plenarmødet af 
formanden og offentliggjort på 
Parlamentets websted indtil valgperiodens 
udløb.

Or. en

Ændringsforslag 63
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 8 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 8a
Lovgivningsmæssigt fodaftryk

Ordførere opfordres til i en 
standardmodel, der vedlægges deres 
betænkning som bilag, at føre og 
offentliggøre en fortegnelse over deres 
vigtigste kontakter med eksterne 
interesser og disses bidrag i forbindelse 
med udarbejdelsen af betænkningen.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I (nyt) – artikel 9 (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 9
Gennemførelse

Præsidiet vedtager 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
adfærdskodeks, herunder en 
kontrolprocedure, og foretager om 
nødvendigt en ajourføring af de beløb, der 
er angivet i artikel 4 og 5.
Præsidiet eller Formandskonferencen kan 
stille forslag om revision af denne 
adfærdskodeks, der under alle 
omstændigheder tages op til revision 
senest to år efter dens ikrafttræden. 

Or. da


