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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 196 i Europa-Parlamentets forretningsorden
(2011/2257(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B7-0479/2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2011),

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

B. der henviser til, omfanget af Parlamentets lovgivningspraksis er udvidet som følge af 
Lissabontraktaten, 

C. der henviser til, at det forhold, at Parlamentet tilstræber aftaler ved førstebehandlingen 
under den almindelige lovgivningsprocedure, betyder, at mange væsentlige 
lovgivningsmæssige beslutninger træffes på udvalgsplan, 

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring 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 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, 165, 166, 167, stk. 2, 168, 169, 171-
174, 177 og 178 finder tilsvarende 
anvendelse på udvalgsmøder.

Or. en
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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.


