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Ændringsforslag 3
Andrew Duff

Forslag til afgørelse
Punkt 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. opfordrer Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer, 
Udvalgsformandskonferencens formand, 
ordføreren for ovennævnte betænkning 
samt de politiske gruppers 
repræsentanter, der er udpeget af 
Formandskonferencen, til sammen med 
Kommissionen at fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer for så vidt angår 
samarbejdet mellem de to institutioner om 
tilrettelæggelse og afvikling af offentlige 
høringer samt om afholdelse af udgifterne 
i denne forbindelse; anmoder om, at disse 
bestemmelser fastlægges inden for 
rammerne af en interinstitutionel aftale, 
som kan indgå i rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen i 
forbindelse med den næste revision af 
aftalen; er rede til at afholde udgifterne i 
forbindelse med tilrådighedsstillelsen af 
mødelokaler og tolkning til de offentlige 
høringer på betingelse af, at 
Kommissionen påtager sig at afholde 
deltagernes rejse- og opholdsudgifter;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4
Gerald Häfner

Forslag til afgørelse
Punkt 3
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. opfordrer Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer, 
Udvalgsformandskonferencens formand, 
ordføreren for ovennævnte betænkning 
samt de politiske gruppers repræsentanter, 
der er udpeget af Formandskonferencen, 
til sammen med Kommissionen at 
fastlægge gennemførelsesbestemmelser til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer for så vidt angår 
samarbejdet mellem de to institutioner om 
tilrettelæggelse og afvikling af offentlige 
høringer samt om afholdelse af udgifterne i 
denne forbindelse; anmoder om, at disse 
bestemmelser fastlægges inden for 
rammerne af en interinstitutionel aftale, 
som kan indgå i rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og Kommissionen i forbindelse med den 
næste revision af aftalen; er rede til at 
afholde udgifterne i forbindelse med 
tilrådighedsstillelsen af mødelokaler og 
tolkning til de offentlige høringer på 
betingelse af, at Kommissionen påtager 
sig at afholde deltagernes rejse- og 
opholdsudgifter;

3. opfordrer Formandskonferencen til at 
pålægge arbejdsgruppen med ansvar for 
forhandlinger om interinstitutionelle 
spørgsmål og ordføreren for ovennævnte 
betænkning samt de politiske gruppers 
repræsentanter sammen med 
Kommissionen at fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer for så vidt angår 
samarbejdet mellem de to institutioner om 
tilrettelæggelse og afvikling af offentlige 
høringer, samt hvad angår en fordeling af
udgifterne i denne forbindelse; anmoder 
om, at disse bestemmelser fastlægges inden 
for rammerne af en aftale, som kan indgå i 
rammeaftalen om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen i 
forbindelse med den næste revision af 
aftalen;

Or. en

Ændringsforslag 5
Enrique Guerrero Salom

Forslag til afgørelse
Punkt 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. opfordrer Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer, 
Udvalgsformandskonferencens formand, 
ordføreren for ovennævnte betænkning 
samt de politiske gruppers repræsentanter, 

3. opfordrer Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer, 
Udvalgsformandskonferencens formand, 
ordføreren for ovennævnte betænkning 
samt de politiske gruppers repræsentanter, 
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der er udpeget af Formandskonferencen, til 
sammen med Kommissionen at fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer for så vidt angår 
samarbejdet mellem de to institutioner om 
tilrettelæggelse og afvikling af offentlige 
høringer samt om afholdelse af udgifterne i 
denne forbindelse; anmoder om, at disse 
bestemmelser fastlægges inden for 
rammerne af en interinstitutionel aftale, 
som kan indgå i rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og Kommissionen i forbindelse med den 
næste revision af aftalen; er rede til at 
afholde udgifterne i forbindelse med 
tilrådighedsstillelsen af mødelokaler og 
tolkning til de offentlige høringer på 
betingelse af, at Kommissionen påtager sig 
at afholde deltagernes rejse- og 
opholdsudgifter;

der er udpeget af Formandskonferencen, til 
sammen med Kommissionen at fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer for så vidt angår 
samarbejdet mellem de to institutioner om 
tilrettelæggelse og afvikling af offentlige 
høringer samt om afholdelse af udgifterne i 
denne forbindelse; anmoder om, at disse 
bestemmelser fastlægges inden for 
rammerne af en interinstitutionel aftale, 
som kan indgå i rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og Kommissionen i forbindelse med den 
næste revision af aftalen; er rede til at 
afholde udgifterne i forbindelse med 
tilrådighedsstillelsen af mødelokaler og 
tolkning til de offentlige høringer på 
betingelse af, at Kommissionen påtager sig 
at afholde alle rejse- og opholdsudgifter
for deltagerne;

Or. en

Ændringsforslag 6
Roberto Gualtieri

Forslag til afgørelse
Punkt 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. opfordrer Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer, 
Udvalgsformandskonferencens formand, 
ordføreren for ovennævnte betænkning 
samt de politiske gruppers 
repræsentanter, der er udpeget af 
Formandskonferencen, til sammen med 
Kommissionen at fastlægge 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer for så vidt angår 
samarbejdet mellem de to institutioner om 

3. opfordrer Kommissionen til at 
anerkende behovet for at være 
repræsenteret på et passende politisk plan 
ved hver høring, der følger et vellykket 
europæisk borgerinitiativ, og opfordrer 
Formandskonferencen til at udpege en 
gruppe af medlemmer til at påtage sig 
opgaven med at sikre en sådan aftale med 
Kommissionen, før den første høring 
arrangeres;
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tilrettelæggelse og afvikling af offentlige 
høringer samt om afholdelse af udgifterne 
i denne forbindelse; anmoder om, at disse 
bestemmelser fastlægges inden for 
rammerne af en interinstitutionel aftale, 
som kan indgå i rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen i 
forbindelse med den næste revision af 
aftalen; er rede til at afholde udgifterne i 
forbindelse med tilrådighedsstillelsen af 
mødelokaler og tolkning til de offentlige 
høringer på betingelse af, at 
Kommissionen påtager sig at afholde 
deltagernes rejse- og opholdsudgifter;

Or. en

Ændringsforslag 7
Erminia Mazzoni
for Udvalget for Andragender

Forslag til afgørelse
Punkt 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. foreslår, at Udvalget for Andragender 
får overdraget ansvaret for at arrangere
offentlige høringer om vellykkede 
borgerinitiativer under den ansvarlige 
næstformands myndighed og i samarbejde 
med det lovgivende udvalg med ansvar for 
emneområdet, som udpeget af 
Udvalgsformandskonferencen i 
overensstemmelse med de foreslåede 
ændringer til forretningsordenen;

Or. en

Ændringsforslag 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Forslag til afgørelse
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Punkt 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. opfordrer sit Præsidium og sin 
generalsekretær til at træffe de fornødne 
foranstaltninger til at sikre 
næstformanden med ansvar for 
borgerinitiativer den fornødne støtte, 
således at han kan udføre de opgaver, han 
tildeles i denne ændring af 
forretningsordenen, navnlig i forbindelse 
med driften af et fælles administrativt 
kontaktpunkt;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 9
Andrew Duff

Forslag til afgørelse
Punkt 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. mener, at det bør fremmes, at 
medlemmer deltager i høringer i 
forbindelse med borgerinitiativer;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 10
Erminia Mazzoni
for Udvalget for Andragender

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 42 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 42a
Offentlig høring om et borgerinitiativ
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1. Hvis et borgerinitiativ har fået mere 
end 1 mio. underskrifter fra mindst syv 
medlemsstater, og Kommissionen har 
offentliggjort det i registeret i henhold til 
artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning 
(EU) nr. 211/2011 og informeret 
Parlamentet, vil formanden henvise 
initiativet til udvalget med ansvar for at 
arrangere offentlige høringer om 
borgerinitiativer.
2. Initiativet optages på dagsordenen for 
det næste møde i 
Udvalgsformandskonferencen, som 
underrettes herom. Formanden for 
Udvalgsformandskonferencen skal, efter 
at have hørt konferencen, udpege 
yderligere stående udvalg, hvis 
medlemmer kan deltage i den offentlige 
høring.
Artikel 23, stk. 9, finder ikke anvendelse 
på sådanne høringer.
3. Det ansvarlige udvalg skal tage kontakt 
til Kommissionen og, i givet fald, andre af 
Unionens institutioner og organer og skal 
kontrollere, hvorvidt betingelsen i 
artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning 
(EU) nr. 211/2011 er opfyldt.
4. Det ansvarlige udvalg skal senest tre 
måneder efter datoen for fremsendelse af 
initiativet til Kommissionen i henhold til 
artikel 9 i forordning (EU) nr. 211/2011 
arrangere en offentlig høring i Europa-
Parlamentet, og, hvis det er relevant, 
sammen med andre af Unionens 
institutioner og organer, der måtte ønske 
at deltage. Det ansvarlige udvalg skal 
sikre, at Kommissionen er repræsenteret 
på et passende niveau.
5. Det kompetente udvalg skal indbyde 
initiativtagerne til borgerinitiativet eller 
en repræsentativ delegation for det til at 
fremlægge initiativet ved den offentlige 
høring.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Rafał Trzaskowski

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-7 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a

Offentlige høringer om borgerinitiativer
1. Parlamentets næstformand med ansvar 
for borgerinitiativer skal på vegne af 
formanden fungere som bindeled mellem 
borgerne, repræsentative 
sammenslutninger og civilsamfundet i 
anliggender vedrørende borgerinitiativer.
2. Udvalgsformandskonferencen skal 
koordinere de offentlige høringer, der 
omtales i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 211/2011 af 
16. februar 2011 om borgerinitiativer1.
Denne skal fungere som bindeled til 
Kommissionen og, om nødvendigt, til 
andre af Unionens institutioner og 
organer for at sikre, at de offentlige 
høringer arrangeres og afholdes på 
passende og ensartede betingelser.
Når Udvalgsformandskonferencen anser 
et anliggende for at vedrøre offentlige 
høringer, skal den indbyde Parlamentets 
næstformand med ansvar for anliggender
vedrørende borgerinitiativer til at deltage i
sine møder med en rådgivende funktion.
3. Når Kommissionen har offentliggjort et 
borgerinitiativ i det relevante register i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
litra a), i forordning (EU) nr. 211/2011 
fastsættes det, at 
Udvalgsformandskonferencen:
a) skal sikre, at Kommissionen har 
modtaget initiativtagerne på et passende 
niveau i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 1, litra b), i forordning (EU) 
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nr. 211/2011
b) efter høring af 
Udvalgsformandskonferencen skal 
fastsætte, hvilket udvalg der besidder de 
kompetencer, der er mest relevante for 
borgerinitiativets emneområde, og skal 
derfor være ansvarlig for at arrangere 
den offentlige høring
c) på anmodning fra formanden for 
udvalget med ansvar for anliggender
vedrørende andragender, kan bemyndige 
medlemmer af Præsidiet, udvalgets 
koordinatorer og medlemmer, der 
fungerer som ordførere i spørgsmål, der 
er mest relevante for borgerinitiativets 
emneområde, til at deltage i 
planlægningen af den offentlige høring
d) skal sikre, at Kommissionen er 
inddraget på behørig vis i planlægningen
af den offentlige høring, og at den er 
repræsenteret på et passende niveau ved 
høringen, og
e) efter aftale med formanden for det 
ansvarlige udvalg skal fastsætte en 
passende dato for den offentlige høring 
senest tre måneder efter datoen for 
fremsendelse af initiativet til 
Kommissionen i henhold til artikel 9 i 
forordning (EU) nr. 211/2011.
4. Artikel 23, stk. 9, finder ikke 
anvendelse på sådanne offentlige 
høringer.
5. Hvis betingelserne fastsat i artikel 50 
eller artikel 51 er opfyldt, skal disse 
bestemmelser finde tilsvarende 
anvendelse. I så tilfælde kan 
Udvalgsformandskonferencen opfordre 
Parlamentets næstformand med ansvar 
for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer til at lede den offentlige 
høring.
6. Det ansvarlige udvalg skal arrangere 
den offentlige høring i Parlamentet, i 
givet fald sammen med andre af Unionens 
institutioner og organer, der måtte ønske 
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at deltage.
Det ansvarlige udvalg skal indbyde 
initiativtagerne til borgerinitiativet eller 
en repræsentativ delegation for det til at 
fremlægge initiativet ved høringen.
Alle medlemmer, der ønsker at overvære 
den offentlige høring, kan gøre dette.
Parlamentets næstformand med ansvar 
for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer kan holde en tale ved 
åbningen af den offentlige høring.
7. Med forbehold for forudgående 
tilladelse fra Parlamentets næstformand 
med ansvar for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer kan udgifter til rejse og 
ophold, der afholdes af repræsentanter i 
forbindelse med deres deltagelse i 
offentlige høringer, som de er indbudt til, 
refunderes i henhold til bestemmelserne 
vedtaget af Præsidiet og i 
overensstemmelse med aftalerne med 
Kommissionen.
___________________
1 EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-7 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a.
Offentlige høringer om borgerinitiativer

1. Parlamentets næstformand med ansvar 
for borgerinitiativer skal, på vegne af 
formanden, fungere som bindeled mellem 
borgerne, repræsentative 
sammenslutninger og civilsamfundet i 
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anliggender vedrørende borgerinitiativer.
2. Udvalgsformandskonferencen skal 
koordinere de offentlige høringer, der 
omtales i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 
februar 2011 om borgerinitiativer1. Denne 
skal fungere som bindeled til 
Kommissionen og, om nødvendigt, til 
andre af Unionens institutioner og 
organer for at sikre, at de offentlige 
høringer arrangeres og afholdes på 
passende betingelser.
Når Udvalgsformandskonferencen anser 
et anliggende for at vedrøre offentlige 
høringer, skal den indbyde Parlamentets 
næstformand med ansvar for anliggender
vedrørende borgerinitiativer til at deltage i
sine møder i en rådgivende egenskab.
3. Når Kommissionen har offentliggjort et 
borgerinitiativ i det relevante register i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
litra a), i forordning (EU) nr. 211/2011 
fastsættes det, at 
Udvalgsformandskonferencen:
a) skal sikre, at Kommissionen har 
modtaget initiativtagerne på et passende 
niveau i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 1, litra b), i forordningen
b) efter høring af 
Udvalgsformandskonferencen skal 
afgøre, hvilket udvalg der skal være 
ansvarligt for opfølgning på initiativet, 
herunder planlægningen af den offentlige 
høring
c) på anmodning fra formanden for 
udvalget med ansvar for opfølgningen på 
initiativet og formanden for Udvalget for 
Andragender, kan bemyndige medlemmer 
af disse udvalg til at medvirke ved 
planlægningen af den offentlige høring
d) skal sikre, at Kommissionen er 
inddraget på behørig vis i planlægningen 
af den offentlige høring, og at den er 
repræsenteret på et passende niveau ved 
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høringen, og
e) efter aftale med formanden for det 
ansvarlige udvalg skal fastsætte en 
passende dato for den offentlige høring 
senest tre måneder efter datoen for 
fremsendelse af initiativet til 
Kommissionen i henhold til artikel 9 i 
forordning (EU) nr. 211/2011.
4. Artikel 23, stk. 9, finder ikke 
anvendelse på sådanne offentlige 
høringer.
5. Hvis betingelserne fastsat i artikel 50 
eller artikel 51 er opfyldt, skal disse 
bestemmelser finde tilsvarende 
anvendelse. I så tilfælde kan 
Udvalgsformandskonferencen opfordre 
Parlamentets næstformand med ansvar 
for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer til at lede den offentlige 
høring.
6. Det ansvarlige udvalg skal, hvis der 
anmodes om dette, sammen Udvalget for 
Andragender, arrangere den offentlige 
høring i Europa-Parlamentet, og, hvis det 
er relevant, sammen med andre af 
Unionens institutioner og organer samt 
repræsentanter for civilsamfundet, der 
måtte ønske at deltage.
Det ansvarlige udvalg skal indbyde 
initiativtagerne til borgerinitiativet til at 
fremlægge initiativet ved høringen.
Alle medlemmer, der ønsker at overvære 
den offentlige høring, kan gøre dette.
Der skal tages skridt til at offentligheden 
fysisk har mulighed for at deltage i 
høringen, med forbehold for sundheds- og 
sikkerhedslovgivningen. For at lette 
offentlighedens deltagelse skal høringen 
streames direkte på internettet med 
adgang til interaktiv brug af ny teknologi 
og sociale internetmedier, så der sikres 
den bredest mulige involvering af 
offentligheden.
Parlamentets næstformand med ansvar 
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for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer kan holde en tale ved 
åbningen af den offentlige høring.
7. Med forbehold for forudgående 
tilladelse fra Parlamentets næstformand 
med ansvar for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer kan udgifter til rejse og 
ophold, der afholdes af initiativtagere i 
forbindelse med deres deltagelse i 
offentlige høringer, som de er indbudt til, 
refunderes i henhold til bestemmelserne 
vedtaget af Præsidiet og i 
overensstemmelse med aftalerne med 
Kommissionen.
________________
1 EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 13
Anneli Jäätteenmäki

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-7 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a
Offentlig høring vedrørende 

borgerinitiativer
1. Europa-Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer varetager 
på formandens vegne forbindelsen til 
borgerne, repræsentative 
sammenslutninger og civilsamfundet i 
sager vedrørende borgerinitiativer.
2. Udvalgsformandskonferencen 
varetager koordineringen af offentlige 
høringer som omtalt i artikel 11 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer. Den varetager 
forbindelsen til Kommissionen og om 
nødvendigt til EU’s øvrige institutioner og 
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organer for at sikre passende og ensartede 
forudsætninger for tilrettelæggelsen og 
afviklingen af offentlige høringer.
Når Udvalgsformandskonferencen 
behandler spørgsmål vedrørende 
offentlige høringer, indbyder den Europa-
Parlamentets næstformand med ansvar 
for borgerinitiativer til med rådgivende 
funktion at deltage i behandlingen.
3. Når Kommissionen i det dertil 
beregnede register har offentliggjort et 
borgerinitiativ i overensstemmelse med 
artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning 
(EU) nr. 211/2011, foretager formanden 
for Udvalgsformandskonferencen sig 
følgende:
a) undersøger, om initiativtagerne 
modtages i Kommissionen på et passende 
niveau, jf. forordningens artikel 10, stk. 1, 
litra b) 
b) udpeger efter at have rådført sig med 
Udvalgsformandskonferencen et udvalg, 
der får ansvaret for at tilrettelægge den 
offentlige høring
c) kan på anmodning af formanden for 
det udvalg, der er kompetent med hensyn 
til andragender, give tilladelse til, at 
medlemmerne af dette udvalgs 
formandskab samt udvalgets 
koordinatorer deltager i tilrettelæggelsen 
af den offentlige høring
d) fører tilsyn med, at Kommissionen 
deltager på behørig vis i tilrettelæggelsen 
af den offentlige høring, og at den ved 
denne lejlighed er repræsenteret på et 
passende niveau, og
e) fastsætter sammen med formanden for 
det ansvarlige udvalg en passende dato 
for afholdelsen af den offentlige høring 
senest tre måneder efter indgivelsen af 
borgerinitiativet, jf. artikel 9 i forordning 
(EU) nr. 211/2011.
4. Artikel 23, stk. 9, finder ikke 
anvendelse på disse offentlige høringer.
5. Hvis betingelserne i artikel 50-51 er 
opfyldt, finder disse bestemmelser 
tilsvarende anvendelse. I dette tilfælde 
kan Udvalgsformandskonferencen 
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opfordrer Parlamentets næstformand med 
ansvar for borgerinitiativer til at fungere 
som formand under den offentlige høring.
6. Det ansvarlige udvalg tilrettelægger 
den offentlige høring i Parlamentet, om 
nødvendigt i samarbejde med de andre 
EU-institutioner og -organer, som ønsker 
at deltage i den.
Det opfordrer initiativtagerne til 
borgerinitiativet eller en delegation, der 
repræsenterer dem, til at fremlægge 
initiativet under høringen og giver dem 
mulighed for at afgive en detaljeret 
erklæring om de forhold, der foreslås i 
borgerinitiativet.
Alle interesserede parlamentsmedlemmer 
kan deltage i den offentlige høring.
Ved høringens åbning kan Parlamentets 
næstformand med ansvar for 
borgerinitiativer holde et indlæg. 
7. Efter forudgående aftale med 
Parlamentets næstformand med ansvar 
for borgerinitiativer, under hensyntagen 
til lofterne i de regler, som Præsidiet har 
vedtaget, og de 
gennemførelsesbestemmelser, der er 
vedtaget sammen med Kommissionen, kan 
der afholdes rejse- og opholdsudgifter for 
repræsentanter, der er indbudt til at 
deltage i en offentlig høring.

Or. fi

Ændringsforslag 14
Gerald Häfner

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-6 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a
Offentlige høringer om borgerinitiativer

1. Parlamentets formand skal fungere 
som bindeled mellem borgerne, 
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repræsentative sammenslutninger og 
civilsamfundet i anliggender vedrørende 
borgerinitiativer. Denne opgave kan 
uddelegeres til Parlamentets 
næstformand.
2. Formandskonferencen skal, når den 
udfører sine opgaver i henhold til 
artikel 25, stk. 2 og 3, og efter høring af 
Udvalgsformandskonferencen, koordinere 
de offentlige høringer, der omtales i 
artikel 11 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om 
borgerinitiativer1. Denne skal fungere 
som bindeled til Kommissionen og, om 
nødvendigt, til andre af Unionens 
institutioner og organer for at sikre, at de 
offentlige høringer arrangeres og 
afholdes på passende og ensartede 
betingelser.
3. Når Kommissionen har offentliggjort et 
borgerinitiativ i det relevante register i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
litra a), i forordning (EU) nr. 211/2011 
fastsættes det, at Formandskonferencen:
a) skal sikre, at Kommissionen har 
modtaget initiativtagerne på et passende 
niveau i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 1, litra b), i forordningen
b) efter høring af 
Udvalgsformandskonferencen, i henhold 
til artikel 188 skal fastsætte, hvilket 
udvalg der skal være ansvarligt for 
planlægningen af den offentlige høring
c) efter anmodning fra formanden for 
udvalget med ansvar for anliggender 
vedrørende andragender skal sikre, at det 
udvalg på behørig vis er involveret i 
planlægningen af den offentlige høring
d) skal sikre, at Kommissionen er 
inddraget på behørig vis i planlægningen 
af den offentlige høring, og at den er 
repræsenteret på et passende niveau ved 
høringen, og
e) efter aftale med formanden for det 
ansvarlige udvalg skal fastsætte en 
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passende dato for den offentlige høring 
senest tre måneder efter datoen for 
fremsendelse af initiativet til 
Kommissionen i henhold til artikel 9 i 
forordning (EU) nr. 211/2011.
4. Artikel 23, stk. 9, finder ikke 
anvendelse på sådanne offentlige 
høringer.
5. Hvis betingelserne fastsat i artikel 50 
eller artikel 51 er opfyldt, skal disse 
bestemmelser finde tilsvarende 
anvendelse. I så tilfælde kan 
Formandskonferencen opfordre 
Parlamentets formand eller en 
næstformand til at lede den offentlige 
høring.
6. Det ansvarlige udvalg skal arrangere 
den offentlige høring i Parlamentet, i 
givet fald sammen med andre af Unionens 
institutioner og organer, der måtte ønske 
at deltage.
Det ansvarlige udvalg skal indbyde 
initiativtagerne til borgerinitiativet eller 
en repræsentativ delegation for det til at 
fremlægge initiativet ved høringen.
Alle medlemmer, der ønsker at overvære 
den offentlige høring, kan gøre dette.
Parlamentets formand eller en 
næstformand kan holde en tale ved 
åbningen af den offentlige høring.
_______________
1 EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 15
Roberto Gualtieri

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-5 (nyt)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a
Offentlige høringer om borgerinitiativer

1. Når Kommissionen har offentliggjort et 
borgerinitiativ i det relevante register i 
medfør af artikel 10, stk. 1, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 211/2011 af 
16. februar 2011 om borgerinitiativer, 
skal Parlamentets formand, på forslag af 
formanden for 
Udvalgsformandskonferencen, opfordre 
udvalget med ansvar for emneområdet til 
at arrangere den offentlige høring, der er 
omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 
nr. 211/2011.
Det pågældende udvalg:
a) skal sikre, at Kommissionen har 
modtaget initiativtagerne på et passende 
niveau i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 1, litra b), i forordningen
b) kan, efter anmodning fra formanden 
for udvalget med ansvar for anliggender 
vedrørende andragender, associere 
medlemmer af Præsidiet og udvalgets 
koordinatorer til den offentlige høring
c) skal sikre, at Kommissionen er 
inddraget på behørig vis i planlægningen 
af den offentlige høring, og at den er 
repræsenteret på et passende niveau ved 
høringen.
2. Formanden for det ansvarlige udvalg 
skal fastsætte en passende dato for den 
offentlige høring senest tre måneder efter 
datoen for fremsendelse af initiativet til 
Kommissionen i henhold til artikel 9 i 
forordning (EU) nr. 211/2011.
3. Artikel 23, stk. 9, finder ikke 
anvendelse på sådanne offentlige 
høringer. Formanden for det ansvarlige 
udvalg kan om nødvendigt, såfremt
Parlamentets formand godkender det, 
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tilbyde højst syv initiativtagere pr. høring 
at få refunderet de af dem afholdte 
udgifter til rejse og ophold i forbindelse 
med deltagelse i mødet, i 
overensstemmelse med de relevante 
finansielle bestemmelser.
4. Hvis betingelserne fastsat i artikel 50 
eller artikel 51 er opfyldt, skal disse 
bestemmelser finde tilsvarende 
anvendelse. Artikel 188 finder også 
anvendelse.
5. Det ansvarlige udvalg skal arrangere 
den offentlige høring i Parlamentet, i 
givet fald sammen med andre af Unionens 
institutioner og organer, der måtte ønske 
at deltage. Det kan også indbyde andre 
interessenter
Det ansvarlige udvalg skal indbyde 
initiativtagerne til borgerinitiativet eller 
en repræsentativ delegation for det til at 
fremlægge initiativet ved høringen.
_____________
1EUT L 65 af 11.3 2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 16
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-4 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a
Offentlige høringer om borgerinitiativer

1. Parlamentets næstformand med ansvar 
for borgerinitiativer skal, på vegne af 
formanden, fungere som bindeled mellem 
borgerne, repræsentative 
sammenslutninger og civilsamfundet i 
anliggender vedrørende borgerinitiativer.
2. Udvalgsformandskonferencen skal 
koordinere de offentlige høringer, der 
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omtales i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. 
februar 2011 om borgerinitiativer1. Denne 
skal fungere som bindeled til 
Kommissionen og, om nødvendigt, til 
andre af Unionens institutioner og 
organer for at sikre, at de offentlige 
høringer arrangeres og afholdes på 
passende og ensartede betingelser.
Når Udvalgsformandskonferencen anser 
et anliggende for at vedrøre offentlige 
høringer, skal den indbyde Parlamentets 
næstformand med ansvar for anliggender 
vedrørende borgerinitiativer til at deltage i
sine møder i en rådgivende egenskab.
3. Når Kommissionen har offentliggjort et 
borgerinitiativ i det relevante register i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
litra a), i forordning (EU) nr. 211/2011, 
skal Parlamentet nedsætte et stående 
udvalg eller, under en udsættelse af 
mødet, af formanden på vegne af 
Formandskonferencen, der skal have 
kompetence til at gennemføre den 
offentlige høring;
Formanden for 
Udvalgsformandskonferencen:
a) skal sikre, at Kommissionen har 
modtaget initiativtagerne på et passende 
niveau i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 1, litra b), i forordningen
b) kan, efter anmodning fra formanden 
for udvalget med ansvar for anliggender 
vedrørende andragender, bemyndige 
medlemmer af Præsidiet og udvalgets 
koordinatorer til at deltage i 
planlægningen af den offentlige høring
c) skal sikre, at Kommissionen er 
inddraget på behørig vis i planlægningen 
af den offentlige høring, og at den er 
repræsenteret på et passende niveau ved 
høringen, og
d) efter aftale med formanden for det 
ansvarlige udvalg skal fastsætte en 
passende dato for den offentlige høring 
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senest tre måneder efter datoen for 
fremsendelse af initiativet til 
Kommissionen i henhold til artikel 9 i 
forordning (EU) nr. 211/2011.
4. Artikel 23, stk. 9, finder ikke 
anvendelse på sådanne offentlige 
høringer.
______________
1EUT L 65 af 11.3 2011, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Der findes en tydelig bestemmelse om proceduren for nedsættelse af stående udvalg som 
kompetente til undersøgelse af et bestemt spørgsmål. Udvalgsformandskonferencen er et 
rådgivende organ, og der vil ikke blive henvist til den i den forstand, som det oprindeligt blev 
foreslået.

Ændringsforslag 17
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 1-4 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a
Offentlige høringer om borgerinitiativer

1. Når initiativtagerne til et vellykket 
europæisk borgerinitiativ i henhold til 
artikel 11 i forordning (EU) 
nr. 211/201121 udøver deres ret til at 
fremlægge initiativet under en offentlig 
høring, skal formanden nedsætte et 
udvalg, der skal være ansvarligt for 
planlægningen af høringen. Det 
pågældende udvalg skal være ansvarligt 
for det nødvendige samarbejde med 
Kommissionen i forbindelse med 
planlægningen af høringen.
2. Artikel 50 og 51 finder tilsvarende 
anvendelse.
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3. Det ansvarlige udvalg forventer, at 
Kommissionen er repræsenteret på et højt 
niveau under høringen. Det skal også, 
hvis det er relevant, indbyde 
repræsentanter fra andre af Unionens 
institutioner eller organer samt relevante 
repræsentanter for arbejdsmarkedets 
parter, interessegrupper og 
civilsamfundsorganisationer til at deltage.
Hvis to eller flere europæiske 
borgerinitiativer ligner hinanden hvad 
angår emneområde, kan Parlamentet og 
Kommissionen aftale at foreslå en fælles 
offentlig høring.
4. Præsidiet skal, i overensstemmelse med 
aftaler med Kommissionen, vedtage 
bestemmelser om afholdte udgifter.
__________________
1EUT L 65 af 11.3 2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 18
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 5 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. Hvis alle krav er opfyldt, kan den 
offentlige høring gennemføres i medfør af 
proceduren med associerede udvalg i 
henhold til artikel 50 eller proceduren 
med fælles udvalgsmøder i henhold til 
artikel 51. Artikel 50 og artikel 51 finder 
tilsvarende anvendelse.
Hvis artikel 50 eller artikel 51 finder 
anvendelse, kan 
Udvalgsformandskonferencen opfordre 
Parlamentets næstformand med ansvar 
for anliggender vedrørende 
borgerinitiativer til at lede den offentlige 
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høring.

Or. en

Ændringsforslag 19
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 5 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5a. Hvis der opstår en konflikt vedrørende 
to eller flere stående udvalgs kompetence, 
løses denne af Formandskonferencen. De 
specifikke betingelser fastsat i artikel 188, 
stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis et udvalg meddeles ansvar, og der er mulighed for involvering af to eller flere udvalg i 
høringen, er det bydende nødvendigt udtrykkeligt at nævne spørgsmålet om 
kompetencekonflikt.

Ændringsforslag 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 6 a (nyt) – afsnit 1 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Det ansvarlige udvalg skal arrangere 
den offentlige høring i Europa-
Parlamentet, og, hvis det er relevant, 
sammen med andre af Unionens 
institutioner og organer samt 
repræsentanter for civilsamfundet, der 
måtte ønske at deltage, og på en måde, der 
sikrer den størst mulige synlighed, under 
anvendelse af eksisterende informations-
og kommunikationsteknologi.
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Or. en

Ændringsforslag 21
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 6 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Borgerinitiativet skal, efter indbydelse 
fra det ansvarlige udvalg, fremlægges af 
en korrekt repræsenteret gruppe af 
initiativtagere, herunder medlemmer af 
borgerkomitéen, der omtales i artikel 3, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 211/2011 
og/eller mindst en af kontaktpersonerne 
anført deri.

Or. en

Begrundelse

Forordningen nævner intet specifikt om, hvor repræsentativt det "team", der skal fremlægge 
initiativet ved høringen, skal være. Dette lovgivningsmæssige vakuum kunne udfyldes af 
forretningsordenen. En sådan præcisering er også nødvendig med henblik på at præcisere de 
udgifter, Parlamentet måtte have i forbindelse med høringen.

Ændringsforslag 22
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 6 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6a. Hvis det er relevant, skal 
fremlæggelsen følges af en undersøgelse 
af initiativet baseret på et spørgeskema, 
der udarbejdes fra sag til sag af det 
nedsatte udvalg med ansvar for 
gennemførelsen af den offentlige høring.

Or. en
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Begrundelse

Det ansvarlige udvalg bør involveres i spørgsmålet ud over blot at lede høringen. Men 
udvalgets involvering skal være fastlagt og gennemsigtig og helst før afholdelsen af høringen 
ved udarbejdelsen af et spørgeskema. Spørgeskemaet bør indeholde et sæt delemner og 
spørgsmål taget fra initiativets hovedemnes bredere kontekst.

Ændringsforslag 23
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 197 a (ny) – stk. 6 b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6b. I forbindelse med udarbejdelsen af 
spørgeskemaet kan udvalget med ansvar 
for anliggender vedrørende andragender 
afgive en udtalelse i overensstemmelse 
med artikel 49. Udtalelsen skal indeholde 
retningslinjer og anbefalinger til, hvordan 
man omhyggeligt undersøger 
spørgsmålet, der er rejst i det 
borgerinitiativ, der behandles.

Or. en

Begrundelse

Der kræves specifik (men valgfri) involvering af Udvalget for Andragender. Dette vil kun 
være en fordel for initiativet. Den ekspertise, som medlemmerne af Udvalget for Andragender 
besidder, kan vise sig at være særdeles nyttig for en korrekt gennemførelse af høringen.

Ændringsforslag 24
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 203 a – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, undersøger 

1. Når initiativtagerne til et registreret 
europæisk borgerinitiativ ikke kan samle 
det krævede antal underskrifter, kan 
udvalget med ansvar for andragender 
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Udvalget for Andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet andragender 
om relaterede emner.

beslutte at kontakte initiativtagerne med 
henblik på en undersøgelse af det 
fejlslagne initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 203 a – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, undersøger 
Udvalget for Andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet andragender
om relaterede emner.

1. Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, og i henhold til 
forordning (EU) nr. 211/2011, undersøger 
udvalget med ansvar for anliggender 
vedrørende andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet et andragende
om relaterede emner. Borgerinitiativer, der 
er registreret i henhold til artikel 4 i 
forordning (EU) nr. 211/2011, men som 
ikke kan fremsendes til Kommissionen i 
henhold til artikel 9 i samme forordning, 
eftersom ikke alle relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i forordningen 
er overholdt, vil blive undersøgt af 
Udvalget for Andragender i 
overensstemmelse med artikel 201, 202 og 
203.

Or. en

Ændringsforslag 26
Erminia Mazzoni
for Udvalget for Andragender
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Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 203 a – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, undersøger 
Udvalget for Andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet andragender 
om relaterede emner.

1. Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, og i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 211/2011, undersøger Udvalget for 
Andragender og Borgernes rettigheder, 
om denne omstændighed kan få betydning 
for dets arbejde, og det underretter, hvis det 
er relevant, andragere, som har indgivet 
andragender om relaterede emner.

Or. en

Ændringsforslag 27
Stanimir Ilchev

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forretningsordenen – artikel 203 a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, undersøger 
Udvalget for Andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet andragender 
om relaterede emner.

Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, og i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 211/2011, undersøger udvalget med 
ansvar for andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet andragender 
om relaterede emner.

Borgerinitiativer, der er registreret i 
henhold til artikel 4 i forordning (EU) 
nr. 211/2011, men som ikke kan 
fremsendes til Kommissionen i henhold til 
artikel 9 i samme forordning, eftersom 
ikke alle relevante procedurer og 
betingelser, der er fastsat i forordningen 
er overholdt, vil blive undersøgt af 
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udvalget med ansvar for andragender, 
hvis dette anser en opfølgning for 
nødvendig.
Hvis det er relevant, kan det ansvarlige 
udvalg vedtage en beslutning baseret på 
en initiativbetænkning i henhold til 
artikel 48 om iværksættelse af en 
anmodning til Kommissionen i henhold til 
artikel 42 og artikel 225 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
om at fremsætte et passende forslag med 
henblik på udstedelse af nye retsakter 
eller ændring af eksisterende retsakter.
Udvalgets anmodning skal udelukkende 
baseres på de generelle idéer og 
principper, der er fremsat i 
borgerinitiativet under behandling.
Sådanne initiativbetænkninger baseret på 
et borgerinitiativ vil ikke være underlagt 
kvoten fastlagt i artikel 1, stk. 2, i bilag 
XVIII.
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