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Ændringsforslag 2
Tiziano Motti

Forslag til afgørelse
Punkt A

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

A. der henviser til, at Parlamentet især i sit 
lovgivningsmæssige arbejde tilstræber de 
højeste standarder for demokratisk 
ansvarlighed og gennemsigtighed,

A. der henviser til, at Parlamentet især i sit 
lovgivningsmæssige arbejde tilstræber de 
højeste standarder for demokratisk 
ansvarlighed og gennemsigtighed, 
kommunikation med borgerne og aktiv 
deltagelse,

Or. it

Ændringsforslag 3
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 195 – stk. 3 – litra a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Den endelige afstemning om et forslag 
til lovgivningsmæssig retsakt - på ethvert 
tidspunkt under lovgivningsprocessen -
foretages ved navneopråb. Afstemningens 
udfald indføres i mødeprotokollen, idet 
medlemmernes navne anføres i alfabetisk 
orden efter politisk gruppe og med 
angivelse af, hvordan hvert enkelt medlem 
har stemt.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at bringe Parlamentets praksis på linje med bedste praksis i 
andre parlamenter og afspejle vores øgede lovgivningsmæssige pligter som følge af 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse.  Af hensyn til øget gennemsigtighed og større ansvarlighed 
bør den endelige afstemning om alle lovgivningsmæssige betænkninger - på ethvert tidspunkt 
under lovgivningsprocessen - foretages ved navneopråb og indføres i mødeprotokollen.
Dette ændringsforslag erstatter det oprindelige ændringsforslag 1 i udkastet til betænkning.
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Ændringsforslag 4
Rainer Wieland

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 196

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 12, 13, 14, 17, 18, 36-44, 148, 
artikel 149, stk. 2 og 10, artikel 152, 154, 
156-159, 161, artikel 163, stk. 1, artikel 
164, 165, 168, 169, 171-174, 177 og 178 
finder tilsvarende anvendelse på 
udvalgsmøder.

Artikel 12, 13, 14, 17, 18, 36-44, 148, 
artikel 149, stk. 2 og 10, artikel 152, 154, 
156-159, 161, artikel 163, stk. 1, artikel 
164-169, 171-174, 177 og 178 finder 
tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder.

Or. de


