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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 49 og 50 i Europa-Parlamentets forretningsorden om samarbejde 
mellem udvalg
(2012/2012(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 19. december 2013,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2014),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Når der er tale om ikke-
lovgivningsmæssige tekster, består 
udtalelsen af forslag til dele af 
beslutningsforslaget fra det 
korresponderende udvalg.

Når der er tale om ikke-
lovgivningsmæssige tekster, består 
udtalelsen af forslag til dele af 
beslutningsforslaget fra det 
korresponderende udvalg eller af 
ændringsforslag til udkastet til 
beslutningsforslag fra dette udvalg. I 
sidstnævnte tilfælde finder stk. 4 ikke 
anvendelse. 

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Et rådgivende udvalg kan i stedet for en 
udtalelse vedtage ændringsforslag til 
lovgivningsforslaget eller, hvis der er tale 
om en ikke-lovgivningsmæssig tekst, til 
udkastet til beslutningsforslag fra det 
korresponderende udvalg.  Disse 
ændringsforslag indgives på vegne af det 
rådgivende udvalg af dets formand inden 
for den frist, der fastsættes af det 
korresponderende udvalg i 
overensstemmelse med stk. 3. I dette 
tilfælde finder stk. 4 ikke anvendelse. 

Or. fr

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 3 og 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Det korresponderende udvalg stemmer om 
disse ændringsforslag eller forslag.

Det korresponderende udvalg stemmer om 
disse ændringsforslag eller forslag.

Udtalelserne vedrører kun de spørgsmål, 
som falder inden for det rådgivende 
udvalgs sagsområde.

Udtalelserne eller ændringsforslagene 
vedrører kun de spørgsmål, som falder 
inden for det rådgivende udvalgs 
sagsområde.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 49 – stk. 3
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Det korresponderende udvalg fastsætter 
en frist, inden for hvilken det rådgivende 
udvalg skal afgive sin udtalelse, hvis det 
korresponderende udvalg skal tage hensyn 
til den. Det korresponderende udvalg 
meddeler straks enhver ændring i 
tidsplanen til det/de rådgivende udvalg. 
Det korresponderende udvalg drager ikke 
sine endelige konklusioner, før tidsfristen 
er udløbet.

3. Det korresponderende udvalg fastsætter 
en frist, inden for hvilken det rådgivende 
udvalg skal afgive sin udtalelse eller sine 
ændringsforslag, hvis det 
korresponderende udvalg skal tage hensyn 
hertil. Det korresponderende udvalg 
meddeler straks enhver ændring i 
tidsplanen til det/de rådgivende udvalg. 
Det korresponderende udvalg drager ikke 
sine endelige konklusioner, før tidsfristen 
er udløbet.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 50 – indledning

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Når et kompetencespørgsmål er blevet 
henvist til Formandskonferencen i medfør 
af artikel 188, stk. 2, eller artikel 48, og 
Formandskonferencen på grundlag af bilag 
VII finder, at sagen i næsten lige stort 
omfang henhører under to eller flere 
udvalgs kompetence, eller at forskellige 
dele af sagen henhører under to eller flere 
udvalgs kompetence, finder artikel 49 
anvendelse med følgende supplerende 
bestemmelser:

Når et kompetencespørgsmål er blevet 
henvist til Formandskonferencen i medfør 
af artikel 188, stk. 2, eller artikel 48, og 
Formandskonferencen på grundlag af bilag 
VII finder, at sagen i væsentlig grad
henhører under to eller flere udvalgs 
kompetence, kan den beslutte at samle de 
to udvalg for at etablere et tættere 
samarbejde mellem dem. I dette tilfælde 
finder artikel 49 anvendelse med følgende 
supplerende bestemmelser:

Or. fr

Ændringsforslag 6

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 50 – led 1-5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

- tidsplanen aftales i fællesskab mellem de a) tidsplanen aftales i fællesskab mellem 
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berørte udvalg de berørte udvalg

- ordføreren for det korresponderende 
udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de 
rådgivende udvalg holder hinanden 
underrettet og forsøger at nå til enighed om 
de tekster, de foreslår deres udvalg, og om 
deres holdning til ændringsforslag

b) ordføreren for det korresponderende 
udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de 
rådgivende udvalg holder hinanden 
underrettet og forsøger at nå til enighed om 
de tekster, de foreslår deres udvalg, og om 
deres holdning til ændringsforslag

- de berørte formænd og ordførere skal i 
fællesskab identificere de dele af teksten, 
der henhører under deres enekompetence 
eller under deres fælles kompetence, og 
aftale de nærmere retningslinjer for deres 
samarbejde. I tilfælde af uenighed om 
kompetenceafgrænsningen forelægges 
spørgsmålet på foranledning af et af de 
berørte udvalg for Formandskonferencen, 
som kan tage stilling til spørgsmålet om 
kompetencefordelingen eller bestemme, at 
proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. 
artikel 51, skal finde anvendelse. Artikel 
188, stk. 2, andet afsnit, finder tilsvarende 
anvendelse

c) formanden og ordføreren for det/de 
associerede udvalg indbydes:

- det korresponderende udvalg accepterer 
uden afstemning ændringsforslag fra et 
associeret udvalg, hvis de vedrører 
spørgsmål, som henhører under det 
associerede udvalgs enekompetence. Hvis 
et korresponderende udvalg afviser 
ændringsforslag vedrørende spørgsmål, 
som henhører under det 
korresponderende udvalgs og et associeret 
udvalgs fælles kompetence, kan det 
associerede udvalg indgive disse 
ændringsforslag direkte til behandling på 
plenarmødet

- til alle det korresponderende udvalgs 
møder, herunder uformelle møder, møder 
i arbejdsgrupper og møder mellem 
skyggeordførere

- til alle offentlige høringer

- til alle det i artikel 70, stk. 3, 
omhandlede forhandlingsteams møder og

- til alle interinstitutionelle 
forhandlingsmøder, det være sig formelle 
eller uformelle møder ("triloger"),

der vedrører sagen

- såfremt et spørgsmål gøres til genstand 
for en forligsprocedure, skal Parlamentets 

d) såfremt et spørgsmål gøres til genstand 
for en forligsprocedure, skal Parlamentets 



PR\1016594DA.doc 7/7 PE480.747v01-00

DA

delegation omfatte ordføreren/ordførerne 
fra det/de associerede udvalg.

delegation omfatte ordføreren/ordførerne 
fra det/de associerede udvalg.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. Når betingelserne i stk. 1, første 
punktum, opfyldt, og forskellige dele af 
sagen henhører under to eller flere 
udvalgs kompetence som enekompetence: 

- skal de berørte formænd og ordførere i 
fællesskab identificere de dele af teksten, 
der henhører under deres respektive 
udvalgs enekompetence;  i tilfælde af 
uenighed om kompetenceafgrænsningen 
forelægges spørgsmålet på foranledning 
af et af de berørte udvalg for 
Formandskonferencen, som kan tage 
stilling til spørgsmålet om 
kompetencefordelingen eller bestemme, at 
proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. 
artikel 51, skal finde anvendelse; artikel 
188, stk. 2, andet afsnit, finder tilsvarende 
anvendelse

- overtager det korresponderende udvalg 
uden afstemning ændringsforslag fra et 
associeret udvalg, hvis de alene vedrører 
spørgsmål, som henhører under 
sidstnævnte udvalgs enekompetence. 

Or. fr


