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I. Redegørelse for de vigtigste ændringer

Siden forelæggelsen af andet udkast til betænkning har ordføreren hørt en række 
skyggeordførere og andre berørte parter, og desuden foreligger der nu en udtalelse fra 
Økonomiudvalget. Med det formål at tage hensyn til disse udviklinger og for at give retning til 
ændringsproceduren og de igangværende drøftelser forelægger ordføreren nedenstående 
ændringsforslag.

Deres hovedkendetegn er, at de skelner mellem 1) spørgsmålets generelle og mindre 
kontroversielle aspekt og 2) spørgsmålets specifikke og mere kontroversielle aspekt.

1) Formålet med ændringsforslagene til artikel 70 er at flytte kodeksens bestemmelser til 
forretningsordenens bindende del. Disse bestemmelser finder anvendelse på alle 
lovgivningsmæssige forhandlinger, hvad enten de indledes før eller efter vedtagelsen af en 
førstebehandlingsbetænkning.  

2) Kodeksen nævner de - følsomme - undtagelsestilfælde, hvor forhandlingerne indledes inden 
vedtagelsen af en førstebehandlingsbetænkning. Ordføreren foreslår, at der anvendes en 
række specifikke supplerende bestemmelser på sådanne undtagelsestilfælde (godkendelse på 
plenarmødet). Disse bestemmelser er fastlagt i en foreslået ny separat artikel 70a. 

Den ovenfor beskrevne skelnen kunne lette vedtagelsen af mindre kontroversielle 
bestemmelser (artikel 70) og desuden give debatten om det mere følsomme spørgsmål om 
plenarmødets inddragelse (artikel 70a (ny)) øget fokus. 

II. Ændringsforslag: Det generelle og mindre kontroversielle aspekt

Parlamentets forretningsorden
Artikel 70 - stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
2. Det kompetente udvalg bør, inden det 
deltager i sådanne forhandlinger, 
principielt træffe afgørelse med et flertal 
blandt sine medlemmer om fastsættelsen 
af et mandat, retningslinjer og 
prioriteringer for forhandlingerne.

2. Sådanne forhandlinger indledes ikke, 
inden det kompetente udvalg, fra sag til 
sag for hver enkelt relevant 
lovgivningsprocedures vedkommende, 
har truffet en afgørelse om indledningen 
af forhandlinger, hvori 
forhandlingsteamets mandat og 
sammensætning fastlægges.
Generelt består mandatet af en 
betænkning. Anser det kompetente 
udvalg det undtagelsesvis for 
hensigtsmæssigt at indlede 
forhandlinger inden vedtagelsen af en 
førstebehandlingsbetænkning, skal 
mandatet bestå af et sæt 
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ændringsforslag eller, hvis udvalget 
anfører passende begrundelser herfor, et 
sæt klart definerede målsætninger, 
prioriteringer eller retningslinjer for 
forhandlingerne. 

Begrundelse

Udvalget skal altid træffe en afgørelse, inden der indledes forhandlinger.  En sådan afgørelse 
kan træffes efter udvalgets (eller plenarmødets) vedtagelse af en betænkning eller inden 
vedtagelsen af en førstebehandlingsbetænkning. Udvalgets mandat skal bestå af resultatet af 
den ene eller den anden af disse afstemninger. 

Parlamentets forretningsorden
Artikel 70 - stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
2a. Forhandlingsteamet skal være 
repræsentativt sammensat. Dets 
formand er formanden for det 
kompetente udvalg eller et andet medlem 
af teamet udpeget af formanden.  
Forhandlingsteamet skal bestå af 
formanden og, alt efter 
omstændighederne, koordinatorerne 
eller skyggeordførerne. 

Begrundelse

Forhandlingsteamet skal altid have en politisk afbalanceret sammensætning. Denne 
bestemmelse skal derfor finde anvendelse på alle lovgivningsmæssige forhandlinger, hvad 
enten disse finder sted før eller efter vedtagelsen af en betænkning.

Parlamentets forretningsorden
Artikel 70 - stk. 2 b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
2b. Ethvert dokument, der skal drøftes 

på møder med Rådet og Kommissionen 
(trilogmøder,) skal omdeles til hele 
forhandlingsteamet mindst 48 timer 
forud for hvert møde.
Efter hvert trilogmøde skal 
forhandlingsteamet aflægge rapport 
herom på det efterfølgende møde i det 
kompetente udvalg.  Alle typer 
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dokumenter behandlet på trilogmøder 
skal gøres tilgængelige for udvalget.
Hvis det viser det sig umuligt at indkalde 
til møde i udvalget i tide, skal 
forhandlingsteamet alt efter 
omstændighederne aflægge rapport til 
formanden, skyggeordførerne og 
udvalgskoordinatorerne.    
Det kompetente udvalg kan opdatere 
mandatet på baggrund af udviklingen i 
forhandlingerne.

Begrundelse

Der bør ikke blot sikres gennemsigtighed i forhold til udvalget, men også inden for 
forhandlingsteamets rammer.  Alle dokumenter behandlet på trilogmøder bør gøres 
tilgængelige. Udvalget kan opdatere mandatet på baggrund af udviklingen i forhandlingerne.

Parlamentets forretningsorden
Artikel 70 - stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
3. Hvis forhandlingerne fører til et 
kompromis med Rådet efter udvalgets 
vedtagelse af betænkningen, skal 
udvalget høres på ny inden 
afstemningen på plenarmødet.

3. Hvis forhandlingerne fører til et 
kompromis med Rådet, underrettes det 
kompetente udvalgs koordinatorer 
straks. Det forslag til lovgivningsmæssig 
retsakt, der er nået til enighed om, 
forelægges det kompetente udvalg, og, 
hvis det vedtages, for Parlamentet i form 
af, alt efter omstændighederne:
- en betænkning eller
- kompromisændringsforslag, som kan 
tage form af en konsolideret tekst.

Begrundelse

Det kompromis, der nås frem til under forhandlingerne, skal altid behandles af udvalget og 
vedtages, inden det forelægges for plenarmødet. Det forslag til lovgivningsmæssig retsakt, der 
er nået til enighed om, skal forelægges enten som 1) en betænkning, hvis forhandlingerne 
indledtes inden vedtagelsen af en førstebehandlingsbetænkning, eller 2) 
kompromisændringsforslag bestående af en række ændringsforslag om ændring af forskellige 
dele af forslaget, eller som kun ét ændringsforslag indeholdende en konsolideret tekst. 
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Parlamentets forretningsorden
Artikel 70 - stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
3a. Hvis et forslag til lovgivningsmæssig 
retsakt behandles inden for rammerne 
af proceduren med associerede udvalg i 
overensstemmelse med artikel 50 eller 
inden for rammerne af proceduren med 
fælles udvalgsmøder i henhold til artikel 
51, finder bestemmelserne i disse 
artikler ligeledes anvendelse på 
afgørelsen om at indlede forhandlinger 
samt på gennemførelsen af disse 
forhandlinger. I tilfælde af uenighed 
mellem de involverede udvalg fastsættes 
de nærmere retningslinjer for 
indledningen og gennemførelsen af 
sådanne forhandlinger af formanden for 
Udvalgsformandskonferencen i 
overensstemmelse med de i ovennævnte 
artikler fastsatte principper.

III. Ændringsforslag: Det specifikke og mere kontroversielle aspekt

Parlamentets forretningsorden
Artikel 70 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
Artikel 70a

Godkendelse af indledning af 
forhandlinger inden vedtagelsen af en 

førstebehandlingsbetænkning
1. Enhver afgørelse om at indlede 
forhandlinger inden vedtagelsen af en 
førstebehandlingsbetænkning 
oversættes, fremsendes til Parlamentets 
formand og omdeles til alle 
parlamentsmedlemmerne.
Parlamentets formand giver meddelelse 
om afgørelsen ved åbningen af den 
mødeperiode, der følger efter det 
kompetente udvalgs vedtagelse af 
afgørelsen.
2. Punktet opføres på forslaget til 
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dagsorden for den efterfølgende 
mødeperiode med henblik på behandling 
med forhandling og afstemning, og 
Parlamentets formand fastsætter en frist 
for indgivelse af ændringsforslag, hvis
- en fjerdedel af Parlamentets 
medlemmer, som repræsenterer mindst 
to politiske grupper, eller mindst to 
politiske grupper, som repræsenterer en 
fjerdedel af Parlamentets medlemmer, 
anmoder herom inden for 48 timer efter 
meddelelsen, eller
- Formandskonferencen beslutter dette 
på sit ordinære møde efter meddelelsen.
Sker dette ikke, betragtes afgørelsen om 
at indlede forhandlinger som godkendt. 

Begrundelse

Artikel 70a fastsætter bestemmelser for undtagelsestilfælde. Generelt bør udvalg indlede 
forhandlinger efter vedtagelsen af en betænkning i det relevante udvalg eller på plenarmødet.  
Er dette ikke tilfældet, bør plenarmødets rolle styrkes, så det kan forkaste eller ændre et 
sådant mandat, der som en generel regel kan tage form af et sæt ændringsforslag; hvis 
udvalget begrunder dette, kan mandatet - undtagelsesvis - også tage form af klart definerede 
målsætninger, prioriteringer eller retningslinjer for forhandlingerne. Gennemsigtigheden af 
sådanne afgørelser skal også sikres gennem en forpligtelse til at oversætte og omdele dem og 
give meddelelse om dem. Gøres der ikke indsigelse mod afgørelsen, skal den betragtes som 
godkendt. Hvis en fjerdel af Parlamentets medlemmer, som repræsenterer mindst to politiske 
grupper, eller omvendt, anmoder herom, eller hvis Formandskonferencen beslutter det, bør 
der imidlertid opføres en forhandling og en afstemning med ændringsforslag til afgørelsen på 
dagsordenen for den efterfølgende mødeperiode.


