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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 123 i Europa-Parlamentets forretningsorden
(2011/2058(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 11. november 2010,

– der henviser til sin temaafdelings undersøgelse med titlen "Skriftlige erklæringer i 
Europa-Parlamentet: en gennemgang af proces og virkning"(PE 462.424),

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2012),

ud fra følgende betragtninger:

A. Europa-Parlamentet har gennem årene udvidet sine beføjelser betragteligt og sikret sig, at 
det har haft væsentlige værktøjer til rådighed, hvilket har gjort det muligt for Parlamentet 
at påvirke beslutningsprocessen i Den Europæiske Union i de fleste af Unionens 
aktivitetsområder;

B. skriftlige erklæringer har tidligere fungeret som et nyttigt middel til at rejse spørgsmål af 
særlig interesse for unionsborgerne;

C. skriftlige erklæringer anvendes regelmæssigt, men ikke i særlig stor udstrækning; kun en 
lille procentdel af dem får den nødvendige støtte fra et flertal blandt Parlamentets 
medlemmer;

D. størstedelen af de skriftlige erklæringer bortfalder efter den fastsatte frist i 
forretningsordenen; 

E. størstedelen af de vedtagne skriftlige erklæringer er rettet til Kommissionen, som er 
anerkendt som den eneste institution, der har reageret på de spørgsmål, der er blevet rejst 
deri;

F. disse reaktioner har i de fleste tilfælde være begrænset til at gentage Kommissionens 
igangværende aktiviteter, og kun i undtagelsestilfælde har de omfattet en specifik
aktivitet foranlediget af en skriftlig erklæring;

G. i lyset af Parlamentets voksende beføjelser, er betydningen af skriftlige erklæringer blevet 
formindsket væsentligt;

H. skriftlige erklæringer har en meget begrænset virkning, både i forhold til fastlæggelse af 
dagsordenen og udøvelse af indflydelse på beslutninger truffet af institutionerne, og kan 
give et misvisende indtryk af deres effektivitet;
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I. skriftlige erklæringer bør gradvis begrænses, og Parlamentet bør i næste valgperiode 
undersøge, om de ikke burde afskaffes fuldstændig;

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. opfordrer Præsidiet til at undersøge de eksisterende sikkerhedsbestemmelser for at undgå 
omfattende reklame for skriftlige erklæringer og sikre ubesværet adgang for 
medlemmerne til Parlamentets mødesal;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Op til fem medlemmer kan indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord om et 
emne, som falder ind under Den 
Europæiske Unions beføjelser, og som ikke 
vedrører emner, der er genstand for en
igangværende lovgivningsproces. 
Formanden giver tilladelse hertil fra sag til 
sag. Sådanne erklæringer trykkes på de 
officielle sprog og omdeles. De indføres 
med angivelse af underskrivernes navne i 
et register. Dette register er offentligt og er 
under mødeperioderne placeret uden for 
indgangen til mødesalen, medens det 
mellem mødeperioderne placeres på et 
passende sted, som Kvæstorkollegiet 
fastlægger.

1. Op til fem medlemmer kan indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord om et 
emne, som udelukkende falder ind under 
Den Europæiske Unions beføjelser, og som 
ikke vedrører emner, der er genstand for 
igangværende lovgivningsmæssige eller 
ikke-lovgivningsmæssige procedurer. 
Formanden giver tilladelse hertil fra sag til 
sag. Sådanne erklæringer offentliggøres på 
de officielle sprog på Parlamentets 
websted og omdeles elektronisk til alle 
medlemmerne. De indføres med angivelse 
af underskrivernes navne i et elektronisk 
register. Dette register er offentligt og er 
tilgængeligt via Parlamentets websted.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Ethvert medlem kan skrive under på en 
erklæring, der er indført i registret.

2. Ethvert medlem kan skrive under på en 
erklæring, der er indført i registret. 
Erklæringen kan til enhver tid tages 
tilbage inden udløbet af en periode på tre 
måneder fra erklæringens optagelse i 
registeret.

Or. en

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Når et flertal af Parlamentets 
medlemmer har skrevet under på en sådan 
erklæring, underretter formanden 
Parlamentet herom og offentliggør 
underskrivernes navne i protokollen og 
erklæringen som en vedtaget tekst.

3. Når et flertal af Parlamentets 
medlemmer efter udløbet af de tre 
måneder fra erklæringens optagelse i 
registeret har skrevet under på en sådan 
erklæring, underretter formanden 
Parlamentet herom og offentliggør 
underskrivernes navne i protokollen og 
erklæringen som en vedtaget tekst.

Or. en

Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. En skriftlig erklæring, der har stået i 
registeret i mere end tre måneder uden at 
være blevet underskrevet af mindst 
halvdelen af Parlamentets medlemmer, 

5. En skriftlig erklæring, der har stået i 
registeret i mere end tre måneder uden at 
blive underskrevet af mindst halvdelen af 
Parlamentets medlemmer, bortfalder uden 
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bortfalder. mulighed for at denne periode på tre 
måneder kan forlænges.

Or. en


