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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden i forbindelse med 
gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ
(2011/2302(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B7-0539/2011 og B7-0732/2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

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

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 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 borgerinitiativer1 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;

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;

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

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

Ændringsforslag 1

                                               
1 EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.
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Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 197 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197a
Offentlig høring om et borgerinitiativ

1. Europa-Parlamentets næstformand 
med ansvar for borgerinitiativer varetager 
på formandens vegne forbindelsen til 
borgerne, repræsentative 
sammenslutninger og civilsamfundet for 
så vidt spørgsmål 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 i givet 
faldt til andre EU-institutioner og -
organer med det formål at sikre, at der 
gælder passende og standardiserede 
betingelser for tilrettelæggelsen og 
afviklingen af offentlige høringer.
Når Udvalgsformandskonferencen 
behandler et spørgsmål vedrørende 
offentlige høringer, indbyder den 
Parlamentets næstformand med ansvar 
for borgerinitiativer til at deltage i sit 
arbejde uden stemmeret.
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 
følgende: 
a) han undersøger, om initiativtagerne 
modtages i Kommissionen på et passende 
niveau, jf. forordningens artikel 10, stk. 1, 
litra b), 
b) han udpeger efter at have rådført sig 
med Udvalgsformandskonferencen et 
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udvalg, der får ansvaret for at 
tilrettelægge den offentlige høring,
c) han 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) han 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,
e) den fastlægger 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
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, i 
givet fald 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.
Alle interesserede medlemmer kan deltage 
i den offentlige høring.
Ved høringens åbning kan Parlamentets 
næstformand med ansvar for 
borgerinitiativer holde et indlæg. 
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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. 

Begrundelse

Bestemmelserne om høringerne bør figurere i afsnit VII, kapitel 2, da høringerne foregår 
inden for rammerne af det ansvarlige udvalgs arbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 203 a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 203 a Artikel 203 a 
Borgerinitiativ Borgerinitiativ

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 det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til andragender, 
om denne omstændighed kan få betydning 
for dets arbejde, og det underretter i givet 
fald andragere, som har indgivet 
andragender om relaterede emner.

Forslag til borgerinitiativer, der er 
registreret i overensstemmelse med artikel 
4 i forordning (EU) nr. 211/2011, men 
som ikke kan indgives til Kommissionen 
efter forordningens artikel 9, idet ikke alle 
relevante procedurer og betingelser er 
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overholdt, kan undersøges af Udvalget for 
Andragender, hvis dette finder, at en 
opfølgning er formålstjenlig. Artikel 201, 
202 og 203 finder tilsvarende anvendelse.

Begrundelse

I betragtning af Udvalget for Andragenders særlige erfaring på dette område, bør det have 
mulighed for at foretage en politisk opfølgning på de initiativer, der fortjener det, men som 
ikke opfylder betingelserne i forordningen.

Or. fr
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet vedtog sin betænkning om forslaget til forordning om borgerinitiativer 
ved førstebehandling den 15. december 2010 med et meget stort flertal (628 for, 15 imod, 24 
hverken/eller). Dette resultat viser klart den solide konsensus, der omgav dette nye instrument 
for deltagelsesdemokrati på EU-plan.

Med borgerinitiativet får de europæiske borgere et kraftfuldt redskab til at påvirke, hvilke 
emner der skal på EU's dagsorden. Det blev indført i traktaten om en forfatning for Europa og 
efterfølgende overtaget i Lissabontraktaten med det formål at give borgerne de samme 
beføjelser, som allerede gælder for Rådet og Europa-Parlamentet, for så vidt angår politisk 
initiativ.

Med borgerinitiativet får borgerne et middel til at blive hørt, idet de kan indgive spørgsmål, 
som optager dem, til de europæiske institutioner. Disse spørgsmål kan f.eks. dreje sig om 
problemer, som de møder i dagligdagen, og som de mener, der ikke er tilstrækkelig 
opmærksomhed omkring eller støtte til. Borgerinitiativet vil på denne måde kunne fungere 
som en direkte forbindelse mellem borgerne og institutionerne, idet det vil kunne sikre, at EU-
institutionerne undersøger konkrete problemer, som borgerne finder er vigtige.
Et andet formål med det europæiske borgerinitiativ er at fremme mere omfattende debatter på 
tværs af grænserne i EU. 

Europa-Parlamentet kan bidrage til at nå disse mål ved at gøre brug af alle de midler, som det 
råder over, til at støtte borgerinitiativer, navnlig ved at arrangere offentlige høringer.

Hvad angår disse offentlige høringer er følgende fastsat i artikel 11 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer: "Når 
betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a) og b), er opfyldt, og inden for fristen i artikel 10, stk. 
1, litra c), skal initiativtagerne gives mulighed for at fremlægge initiativet ved en offentlig 
høring. Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer, at denne høring arrangeres i Europa-
Parlamentet, i givet fald sammen med andre EU-institutioner eller -organer, som måtte ønske 
at deltage, og at Kommissionen er repræsenteret på et passende niveau."

Forordning nr. 211/2011 finder anvendelse fra den 1. april 2012. Der er derfor behov for at 
ændre EP's forretningsorden for at sikre, at der findes bestemmelser om tilrettelæggelse og 
afviklingen af disse høringer.

I forbindelse med indledningen af ændringsproceduren har ordføreren og hendes tidligere 
medordfører Alain Lamassoure indgivet nogle ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 
212. Udkastet til betænkning knytter an til denne procedure.

Hvad angår de forslag, som er indeholdt i udkastet til betænkning, finder vi det allerførst 
nødvendigt og nyttigt at indføre et fælles kontaktpunkt, som konkret skal varetage udveksling 
og dialog med borgerne, repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet om 
borgerinitiativer i overensstemmelse med tankegangen bag artikel 11 i traktaten om Den 
Europæiske Union. Næstformanden med ansvar for borgerinitiativer vil under forudsætning 
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af, at den pågældende får den fornødne administrative støtte, kunne varetage denne opgave. 
Vi foreslår desuden, at næstformanden skal fungere som formand for den delegation, der skal 
forhandle med Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) nr. 
211/2011 om borgerinitiativer for så vidt angår samarbejdet mellem de to institutioner om 
tilrettelæggelsen og afviklingen af høringerne samt om dækning af de udgifter, som 
høringerne medfører. Disse bestemmelser kan fastlægges i tilknytning til en interinstitutionel 
rammeaftale, som vil kunne indgå i rammeaftalen mellem EP og Kommissionen ved den 
næste revision af den.

Når Udvalgsformandskonferencen behandler spørgsmål vedrørende offentlige høringer 
forekommer det os logisk og formålstjenligt, at den indbyder næstformanden med ansvar for 
borgerinitiativer til at deltage uden stemmeret. Hvis betingelserne i artikel 50 og 51 er opfyldt 
vil Udvalgsformandskonferencen desuden kunne opfordrer næstformanden med ansvar for 
borgerinitiativer til at fungere som formand for den offentlige høring. Vi foreslår yderligere, 
at næstformanden ved åbningen af en offentlig høring vil kunne holde et indlæg for 
repræsentanterne for initiativtagerne til et borgerinitiativ. På det finansielle plan foreslår vi, at 
der skal foreligge en forhåndstilladelse fra næstformanden med ansvar for borgerinitiativer, 
inden det ansvarlige udvalg kan udsende indbydelser til deltagere i en høring, som vil kunne 
få dækket udgifter til rejse og ophold. Næstformanden skal føre tilsyn med, at lofterne i de 
regler, som Præsidiet har vedtaget, overholdes, og at de gennemførelsesbestemmelser, der er 
vedtaget sammen med Kommissionen, efterleves. 

Med hensyn til Udvalgsformandskonferencens rolle drejer vores forslag sig om horisontale 
opgaver samt om nogle konkrete opgaver. Konferencens horisontale opgave vil være at sikre 
koordinering i forbindelse med offentlige høringer i tilknytning til borgerinitiativer. 
Konferencen skal indgå i en dialog med Kommissionen og i givet fald med andre EU-
institutioner og -organer for at sikre passende betingelser omkring tilrettelæggelsen og 
afviklingen af høringerne.

Konferencens konkrete opgaver melder sig, når Kommissionen offentliggør et borgerinitiativ i 
registret i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 211/2011. 
For at gøre proceduren enkel bør konferencens formand varetage de opgaver, der fremgår af 
forretningsordenen, i givet fald efter at have rådført sig med konferencen. Formanden bør 
således undersøge, om initiativtagerne er blevet modtaget i Kommissionen på et passende 
niveau i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning nr. 211/2011. 
Formanden skal desuden efter at have hørt konferencen afgøre, hvilket udvalg der skal tage 
sig af tilrettelæggelsen af en offentlig høring. Formanden skal tilse, at Kommissionen deltager 
på passende vis i tilrettelæggelsen af høringen, og at den er repræsenteret på et passende 
niveau, når den finder sted. Et praktisk aspekt af arbejdet forud for en høring vil bestå i 
sammen med formanden for det ansvarlige udvalg at fastlægge en dato for afviklingen af en 
høring senest tre måneder efter indgivelsen af et borgerinitiativ til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 9 i forordning nr. 211/2011.

Efter dette indledende arbejde er det op til det ansvarlige udvalg at tilrettelægge den offentlige 
høring i Europa-Parlamentet, i givet fald i samarbejde med andre EU-institutioner og -
organer, som måtte ønske at deltage. Udvalget skal indbyde initiativtagerne til 
borgerinitiativet eller en delegation, som repræsenterer dem, til at fremlægge initiativet under 
den offentlige høring. Begrundelsen for dette forslag er meget enkel: De initiativtagere, for 
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hvem det lykkes at indsamle mindst en million underskrifter, udfører dette Herkules-arbejde 
for at ændre eller reformere EU-retten på bestemte sektorpolitiske områder som f.eks. 
kvinders rettigheder, lige muligheder, fiskeri, transport, miljø, landbrug eller lignende. De 
fortjener som minimum at få mulighed for at fremlægge deres argumenter for de 
parlamentsmedlemmer, som besidder erfaringer på det pågældende område, og som virkelig 
er i stand til at påvirke fremtiden inden for den pågældende sektorpolitik, dvs. medlemmerne 
af det kompetente udvalg. 

Det udvalg, der er kompetent med hensyn til andragender, har imidlertid en særlig erfaring, og 
dette udvalgs opgave bør derfor fastlægges i forbindelse med ændringen af 
forretningsordenen. For det første skal dette udvalgs formandskab og koordinatorer på dets 
formands anmodning kunne deltage i tilrettelæggelsen af en høring. Dernæst bør det tildeles 
mulighed for en politisk opfølgning på initiativer, der fortjener dette, men som ikke opfylder 
betingelserne i forordningen. Borgerinitiativer, som er blevet registreret som fastsat i 
forordning (EU) nr. 211/2011, men som ikke kan fremlægges for Kommissionen efter 
bestemmelserne i forordningens artikel 9, fordi ikke alle procedurer og betingelser er blevet 
fulgt, vil således kunne undersøges af det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
andragender, hvis det finder en opfølgning formålstjenlig. 

For til sidst af undgå skuffelser og frustrationer (der måtte følge oven på de store 
forventninger, der knytter sig til borgerinitiativet) ønsker ordføreren at gøre opmærksom på, 
at det ikke er alle initiativer, der godkendes, der vil føre til, at Kommissionen stiller et 
lovforslag. Kommissionen bevarer nemlig sit monopol på initiativretten i lovgivningsmæssig 
henseende, og det er den, der i sidste ende beslutter, hvilken opfølgning den vil tildele 
succesfulde borgerinitiativer.

Hvis en offentlig høring bliver gennemført med succes i Europa-Parlamentet, vil det kunne 
bidrage til et positivt udfald for et borgerinitiativ, men dette kan dog ikke garanteres.
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24.10.2011

FORSLAG TIL ÆNDRING AF EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN 
B7-0539/2011

jf. forretningsordenens artikel 212

Indføjelse af en ny artikel 197 a/Ændring af artikel 203 a (Gennemførelse af forordningen om 
borgerinitiativer)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Generel begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer finder anvendelse fra den 1. april 2012. Artikel 11 om offentlige høringer 
fastsætter følgende: "Når betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a) og b), er opfyldt, og inden 
for fristen i artikel 10, stk. 1, litra c), skal initiativtagerne gives mulighed for at fremlægge 
initiativet ved en offentlig høring. Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer, at denne 
høring arrangeres i Europa-Parlamentet, i relevant omfang sammen med andre EU-
institutioner eller -organer, som måtte ønske at deltage, og at Kommissionen er repræsenteret 
på et passende niveau." Europa-Parlamentets forretningsorden bør derfor ændres således, at 
de nødvendige bestemmelser er vedtaget i det øjeblik, hvor forordning nr. 211/2011 finder 
anvendelse.

Indsættelse af en ny artikel 197 a (Gennemførelse af forordningen om borgerinitiativer)

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 197 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 197 a
Offentlig høring om et borgerinitiativ

1. Når Kommissionen offentliggør et 
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borgerinitiativ i registeret i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
litra a) i forordning (EU) nr. 211/20111, 
optages initiativet på dagsordenen for 
Udvalgsformandskonferencens næste 
møde. Konferencens formand udpeger, 
efter at have hørt denne, det udvalg, der 
skal være ansvarligt for at arrangere den 
offentlige høring, der er fastsat i artikel 
11 i forordning (EU) nr. 211/2011. 
Artikel 23, stk. 9, anvendes ikke på disse 
høringer.
Hvis betingelserne i artikel 50 er opfyldt, 
finder proceduren med associerede udvalg 
tilsvarende anvendelse.
2. Det udvalg, der er ansvarligt, etablerer 
kontakten med Kommissionen og, i givet 
fald, med andre EU-institutioner og -
organer, og kontrollerer, om den 
betingelse, der er fastsat i artikel 10, stk. 
1, litra b) i forordningen (EU) nr. 
211/2011 er opfyldt.
3. Det udvalg, der er ansvarligt, 
arrangerer, inden for tre måneder fra 
indgivelsen af initiativet til 
Kommissionen, i overensstemmelse med 
artikel 9 i forordningen (EU) nr. 
211/2011, en offentlig høring i Europa-
Parlamentet, i givet fald sammen med 
andre EU-institutioner og -organer, som 
måtte ønske at deltage. Det udvalg, der er 
ansvarligt, sikrer, at Kommissionen er 
repræsenteret på et passende niveau.
4. Det udvalg, der er ansvarligt, indbyder 
initiativtagerne til borgerinitiativet, eller 
en delegation, der repræsenterer disse, til 
at fremlægge initiativet ved en offentlig 
høring.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne om høringer bør indarbejdes i afsnit VII, kapitel 2, da det drejer sig om 
udvalgenes funktionsmåde.
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Ændring af artikel 203 a (Gennemførelse af forordningen om borgerinitiativer)

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 203 a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 203 a Artikel 203 a

Borgerinitiativ Borgerinitiativ
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. 211/20111 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.

De borgerinitiativer, der registreres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 211/2011, men som ikke kan indgives 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
forordningens artikel 9, idet de relevante 
procedurer og betingelser, der er fastsat, 
ikke er overholdt, kan undersøges af 
Udvalget for Andragender, hvis dette 
finder, at en opfølgning er nødvendig. 
Artikel 201, 202 og 203 finder tilsvarende 
anvendelse.
__________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om 
borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

Or. fr

Begrundelse
I betragtning af Udvalget for Andragenders særlige erfaring på dette område, bør det tillades 
dette at foretage en politisk opfølgning på de initiativer, der fortjener det, men ikke har ført til 
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et vellykket resultat.
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FORSLAG TIL ÆNDRING AF EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN 
B7-0732/2011

jf. forretningsordenens artikel 212

Indføjelse af en ny artikel 197 a/Ændring af artikel 203 a (Gennemførelse af forordningen om 
borgerinitiativer)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner

B7-0732/2011

Indføjelse i forretningsordenen af en ny artikel 42a og en ny artikel 203a (gennemførelse
af forordningen om borgerinitiativer)

Generel begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om
borgerinitiativer anvendes fra den 1. april 2012. Dens artikel 11 om offentlige høringer har
følgende ordlyd: "Når betingelserne i artikel 10, stk. 1, litra a) og b), er opfyldt, og inden for
fristen i artikel 10, stk. 1, litra c), skal initiativtagerne gives mulighed for at fremlægge
initiativet ved en offentlig høring. Kommissionen og Europa-Parlamentet sikrer, at denne
høring arrangeres i Europa-Parlamentet, i givet fald sammen med andre EU-institutioner
eller -organer, som måtte ønske at deltage, og at Kommissionen er repræsenteret på et
passende niveau." Som følge heraf er det nødvendigt at ændre Europa-Parlamentets
forretningsorden, således at der kan træffes de nødvendige foranstaltninger, når forordning
(EU) nr. 211/2011 finder anvendelse.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 42 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 42 a
Offentlig høring om et borgerinitiativ
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1. Når et borgerinitiativ har opnået mere
end en million underskrifter fra mindst
syv medlemsstater, og når Kommissionen
har offentliggjort borgerinitiativet i
registret, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), i
forordning (EU) nr. 211/2011, og
underrettet Parlamentet herom, henviser
Parlamentets formand borgerinitiativet til
det udvalg, der er ansvarligt for at
arrangere offentlige høringer om
borgerinitiativet.
2. Borgerinitiativet sættes på dagsordenen
for det førstkommende møde i
Udvalgsformandskonferencen, som
underrettes herom. Formanden for
Udvalgsformandskonferencen udpeger
efter at have hørt konferencen yderligere
stående udvalg, der kan deltage i den
offentlige høring.
Artikel 23, stk. 9, finder ikke anvendelse
på sådanne høringer.
3. Det kompetente udvalg etablerer
kontakt med Kommissionen og i givet fald
med andre af Den Europæiske Unions
institutioner og organer og kontrollerer,
om betingelsen i artikel 10, stk. 1, litra b),
i forordning (EU) nr. 211/2011 er opfyldt.
4. Det kompetente udvalg arrangerer
inden tre måneder efter datoen for
indgivelsen af borgerinitiativet til
Kommissionen og i overensstemmelse
med artikel 9 i forordning (EU) nr.
211/2011 en offentlig høring i Europa-
Parlamentet, i givet fald sammen med
andre EU-institutioner og -organer, som
måtte ønske at deltage. Det kompetente
udvalg sikrer, at Kommissionen er
repræsenteret på et passende niveau.
5. Det kompetente udvalg opfordrer
initiativtagerne til borgerinitiativet eller
en repræsentativ delegation til at
fremlægge initiativet ved en offentlig
høring.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelserne om høringerne bør indarbejdes i afsnit II, idet de vedrører "Lovgivnings-, 
budget og andre procedurer", navnlig sidstnævnte.

Bemærkning: ændringsforslaget gør det nødvendigt at ændre bilag VII, punkt XX, som 
følger:

Udvalget for Andragender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1 andragender

2 tilrettelæggelse af offentlige høringer i forbindelse med borgerinitiativet

3 forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand.

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 203 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 203 a
Borgerinitiativ

Når Parlamentet underrettes om, at
Kommissionen er blevet opfordret til at
fremsætte et forslag til retsakt, jf. artikel
11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske
Union og i overensstemmelse med
forordning (EU) nr. 211/2011, undersøger
Udvalget for 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, herom.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de ansvarsområder, som Udvalget for Andragender har, bør udvalget have 
ret til at sikre, at unionsborgere og andre bosiddende i Unionen, navnlig andragere, 
underrettes behørigt om det europæiske borgerinitiativ.
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