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Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0399/2011 

Stanimir Ilchev 

Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger 

2011/2168(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 48 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske 

grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske 

grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. 

 Artikel 163 og 167 finder anvendelse i 

forbindelse med afstemninger om 

sådanne beslutningsforslag og 

ændringsforslag. Artikel 167 finder også 

anvendelse i forbindelse med 

afstemninger om sådanne alternative 

beslutningsforslag. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen kan betragtes som 

en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 

som Formandskonferencen har opstillet. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen er blevet godkendt 

som en strategisk betænkning ifølge de 

kriterier, som Formandskonferencen har 

opstillet. 

Or. en 
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Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

Helmut Scholz 
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Betænkning A7-0399/2011 

Stanimir Ilchev 

Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger 

2011/2168(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 48 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske 

grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen kan betragtes som 

en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 

som Formandskonferencen har opstillet. 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

40 af Parlamentets medlemmer. Politiske 

grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen er godkendt som en 

strategisk betænkning ifølge de kriterier, 

som Formandskonferencen har opstillet. 

Or. en 
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Betænkning A7-0399/2011 

Stanimir Ilchev 

Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger 

2011/2168(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 48 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske 

grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen kan betragtes som 

en strategisk betænkning ifølge de 

kriterier, som Formandskonferencen har 

opstillet. 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske 

grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 157, stk. 4. 

Artikel 163 og 167 finder anvendelse. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen er blevet godkendt 

som en strategisk betænkning. 

Or. en 

 

 

 


