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7.12.2016 A8-0344/292 

Ændringsforslag  292 

Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Afsnit II – kapitel 2 – artikel 53 a (ny) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 53a 

 Ændringsforslag om integration af 

kønsaspektet 

 Udvalget med ansvar for integration af 

kønsaspektet kan til enhver tid anmodes 

om at fremsætte udtalelse vedrørende 

integration af kønsaspektet. 

 Udtalelsen skal bestå af ændringsforslag 

til det korresponderende udvalgs tekst, 

hvis hensigtsmæssigt vedføjet korte 

begrundelser. Begrundelserne udfærdiges 

på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke 

til afstemning. 

 Det korresponderende udvalg stemmer om 

disse ændringsforslag. 

 Artikel 53, stk. 3, 5 og 6, og artikel 205, 

stk. 2 og 4, finder anvendelse. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Ændringsforslag  293 

Max Andersson 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Afsnit VII – kapitel 5 – artikel 168 a (ny) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 168a 

 Tærskler 

 1.  I denne forretningsorden, og 

medmindre andet er angivet, forstås ved 

 a)  "lav tærskel": en tyvendedel af 

Parlamentets medlemmer eller en politisk 

gruppe 

 b)  "middelhøj tærskel": en tiendedel 

af Parlamentets medlemmer eller en 

politisk gruppe 

 c)  "høj tærskel": en femtedel af 

Parlamentets medlemmer, sammensat af 

en eller flere politiske grupper eller 

enkelte medlemmer eller en kombination 

af begge dele. 

 2.  Hvis et medlems underskrift er 

påkrævet for at kunne bestemme, hvorvidt 

en gældende tærskel er blevet opnået, kan 

denne underskrift enten være håndskrevet 

eller i elektronisk form ved brug af 

Parlamentets elektroniske 

underskriftssystem. Et medlem kan inden 

for de gældende frister trække sin 

underskrift tilbage, men kan ikke derefter 

forny sin underskrift. 

 3.  Hvis støtte fra en politisk gruppe 

er nødvendig for at nå tærsklen, handler 

gruppen gennem sin formand eller 
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gennem en person, der er behørigt 

udpeget af vedkommende til dette formål. 

 4.  Støtte fra en politisk gruppe tælles 

på følgende måde for anvendelsen af 

middelhøj og høj tærskel: 

 – hvis en artikel, hvor en sådan tærskel er 

fastlagt, påberåbes under et møde: alle 

medlemmer, der tilhører den støttende 

gruppe og er fysisk til stede 

 – i andre tilfælde: alle medlemmer, der 

tilhører den støttende gruppe. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Ændringsforslag  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Bilag I – artikel 4 a (ny) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Erklæringer fra ordførere og 

udvalgsformænd 

 1.  Ordførere og udvalgsformænd skal 

underskrive en erklæring om 

uafhængighed, når de påbegynder deres 

særlige hverv. 

 2.  Ordførere og udvalgsformænd skal 

i forbindelse med en betænkning i et bilag 

til dette anføre eventuelle møder, som de 

har haft med repræsentanter for eksterne 

interesser vedrørende betænkningens 

emne. 

Or. en 

 

 

 


