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ÆNDRINGSFORSLAG 001-006  

af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

 

Betænkning 

Alain Lamassoure A7-0039/2012 

Ændring af forretningsordenen som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets forbindelser 

med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens 

ikrafttrædelse 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden (2011/2266(REG)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 116 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

1. Under hver mødeperiode er der 

spørgetid til Rådet og Kommissionen på 

tidspunkter, som Parlamentet vedtager efter 

forslag fra Formandskonferencen. 

1. Under hver mødeperiode er der 

spørgetid til Kommissionen på tidspunkter, 

som Parlamentet vedtager efter forslag fra 

Formandskonferencen. 

Begrundelse 

Parlamentet disponerer over lige så vidtrækkende beføjelser som Rådet i den almindelige 

lovgivningsprocedure og i budgetproceduren. Det er i lyset af denne nye institutionelle 

ligestilling ikke længere passende, at spørgsmålene til Rådet forbliver i dagsordenen i deres 

nuværende form. 

 

Ændringsforslag  2 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 116 – stk. 2 
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Under hver mødeperiode kan et medlem 

kun stille ét spørgsmål til Rådet og ét 

spørgsmål til Kommissionen. 

2. Under hver mødeperiode kan et medlem 

kun stille ét spørgsmål til Kommissionen. 

Begrundelse 

Parlamentet disponerer over lige så vidtrækkende beføjelser som Rådet i den almindelige 

lovgivningsprocedure og i budgetproceduren. Det er i lyset af denne nye institutionelle 

ligestilling ikke længere passende, at spørgsmålene til Rådet forbliver i dagsordenen i deres 

nuværende form. 

 

Ændringsforslag  3 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 116 – stk. 5 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

5. I henhold til retningslinjer, som 

fastsættes af Formandskonferencen, kan 

der berammes særskilt spørgetid med 

spørgsmål til Kommissionens formand, 

Kommissionens næstformand/Unionens 

højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, 

og med formanden for Eurogruppen. 

5. I henhold til retningslinjer, som 

fastsættes af Formandskonferencen, kan 

der berammes særskilt spørgetid med 

spørgsmål til Rådet, Kommissionens 

formand, Kommissionens 

næstformand/Unionens højtstående 

repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik, og til formanden for 

Eurogruppen. 

Begrundelse 

Rådets andre kompetencer taget i betragtning, især politikfastlæggelse, -koordinering og -

 udførelse, er det rimeligt at indføre muligheden for at organisere en særskilt spørgetid med 

denne institution. 

 

Ændringsforslag  4 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag II – del A – punkt 1 – led 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

– henhører under Kommissionens og 

Rådets kompetence- og ansvarsområde, og 

er af almen interesse 

– henhører under deres adressaters 

kompetence- og ansvarsområde, og er af 

almen interesse 
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Ændringsforslag  5 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag II – del A – punkt 1 – led 2 a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 - navnlig, for så vidt angår spørgsmål 

specifikt rettet til Rådet, vedrører 

udøvelsen af dets funktioner bestående i 

at formulere, koordinere og gennemføre 

Unionens politikker, vedrører dets 

beføjelser i forbindelse med 

udnævnelsesprocedurer eller vedrører 

Unionens institutioners, organers, 

kontorers og agenturers virke eller en 

revision af traktaterne 

 

Ændringsforslag  6 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag II – del A – punkt 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

2. Et spørgsmål kan ikke stilles, hvis det 

vedrører et emne, der allerede er opført på 

dagsordenen til forhandling med deltagelse 

af den pågældende institution. 

2. Et spørgsmål kan ikke stilles, hvis det 

vedrører et emne, der allerede er opført på 

dagsordenen til forhandling med deltagelse 

af den pågældende institution, eller hvis 

det vedrører Rådets udøvelse af den 

lovgivende funktion og budgetfunktionen 

som omhandlet i artikel 16, stk. 1, første 

punktum, i traktaten om Den Europæiske 

Union. 

 


