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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/323 

Ændringsforslag  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1 – led 2a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 - hvis en organisation eller en 

virksomhed udviser manglende 

samarbejdsvilje, f.eks. ved at nægte at 

deltage i offentlige høringer eller høringer 

for lukkede døre i Parlamentets udvalg, 

ved at afvise at stille oplysninger til 

rådighed eller ved at afgive forkerte eller 

misvisende oplysninger ved sådanne 

høringer eller i forbindelse med sin 

registrering i åbenhedsregistret. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Ændringsforslag  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 2 – artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Formanden, næstformændene og 

kvæstorerne vælges ved hemmelig 

afstemning i overensstemmelse med artikel 

182. Indstilling af kandidater kan kun ske 

med de pågældendes samtykke. 

Indstillingen kan kun foretages af politiske 

grupper eller mindst 40 medlemmer. Dog 

kan kandidaterne vælges med akklamation, 

hvis antallet af kandidater ikke overstiger 

antallet af ledige pladser. 

Formanden, næstformændene og 

kvæstorerne vælges ved afstemning ved 

navneopråb i overensstemmelse med 

artikel 180. Indstilling af kandidater kan 

kun ske med de pågældendes samtykke. 

Indstillingen kan kun foretages af politiske 

grupper eller mindst 40 medlemmer. Dog 

kan kandidaterne vælges med akklamation, 

hvis antallet af kandidater ikke overstiger 

antallet af ledige pladser. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Ændringsforslag  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 2 – artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Medlemmerne kan fungere som formand i 

højst én funktionsperiode, jf. artikel 19, 

stk. 1, som kan aftjenes med eller uden 

afbrydelser. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Ændringsforslag  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 2 – artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Derefter vælges de 14 næstformænd på én 

stemmeseddel. Ved første valgrunde anses 

de kandidater, der har opnået absolut flertal 

af de afgivne stemmer, for valgt i den 

rækkefølge, der fremgår af deres 

stemmetal. Opnår man ikke herved at få 

valgt alle næstformændene, afholdes under 

samme betingelser en ny valgrunde til 

besættelse af de resterende pladser. Bliver 

en tredje valgrunde nødvendig, betragtes 

de kandidater, som får flest stemmer, som 

valgt til de resterende pladser. I tilfælde af 

stemmelighed erklæres de ældste 

kandidater valgt. 

Derefter vælges de 14 næstformænd på én 

stemmeseddel. Pladserne fordeles i 

overensstemmelse med den i artikel 21a 

omhandlede D'Hondt-metode. Ved første 

valgrunde anses de kandidater, der har 

opnået absolut flertal af de afgivne 

stemmer, for valgt i den rækkefølge, der 

fremgår af deres stemmetal. Opnår man 

ikke herved at få valgt alle 

næstformændene, afholdes under samme 

betingelser en ny valgrunde til besættelse 

af de resterende pladser. Bliver en tredje 

valgrunde nødvendig, betragtes de 

kandidater, som får flest stemmer, som 

valgt til de resterende pladser. I tilfælde af 

stemmelighed erklæres de ældste 

kandidater valgt. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Ændringsforslag  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 3 – artikel 22 – stk. 2 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Formanden åbner, udsætter og 

hæver møderne, tager stilling til, om 

ændringsforslag kan stilles, til 

forespørgsler og spørgsmål til Rådet og 

Kommissionen og til, om betænkninger er i 

overensstemmelse med forretningsordenen. 

Formanden påser overholdelsen af 

forretningsordenen, sørger for 

opretholdelse af god orden, giver talerne 

ordet, erklærer forhandlingerne for 

afsluttet, lader foretage afstemninger og 

bekendtgør afstemningernes udfald. 

Formanden henviser de sager til udvalgene, 

som hører under deres sagsområde. 

2. Formandens opgaver omfatter 

følgende: at sikre medlemmernes 

rettigheder og navnlig mindretals 

rettigheder; at åbne, udsætte og hæve 
møderne samt tage stilling til, om 

ændringsforslag kan stilles, til 

forespørgsler og spørgsmål til Rådet og 

Kommissionen og til, om betænkninger er i 

overensstemmelse med forretningsordenen. 

Formanden påser overholdelsen af 

forretningsordenen, sørger for 

opretholdelse af god orden, giver talerne 

ordet, erklærer forhandlingerne for 

afsluttet, lader foretage afstemninger og 

bekendtgør afstemningernes udfald. 

Formanden henviser de sager til udvalgene, 

som hører under deres sagsområde. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Ændringsforslag  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 3 – artikel 24 – stk. 1a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 1a. Pladserne fordeles i 

overensstemmelse med den i artikel 21a 

omhandlede D'Hondt-metode. Mindst én 

af løsgængerne deltager i alle Præsidiets 

møder. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Ændringsforslag  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 32 – stk. 6 a (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 6a. Formanden bekendtgør stiftelsen 

af politiske grupper i plenarforsamlingen. 

En sådan bekendtgørelse har 

tilbagevirkende kraft fra det øjeblik, hvor 

gruppen meddelte formanden, at gruppen 

var blevet stiftet i overensstemmelse med 

denne artikel. 

Or. en 



AM\1112153DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/330 

Ændringsforslag  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 32 – stk. 6 b (nyt) 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 6b. Når en politisk gruppe opløses, 

sikrer Parlamentet, at medlemmernes 

rettigheder effektueres, og at de 

forpligtelser, som gruppen gyldigt har 

påtaget sig, gennemføres. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Ændringsforslag  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 34 – stk. 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. De enkelte medlemmer kan oprette 

tværpolitiske grupper og andre uofficielle 

grupper af medlemmer med henblik på 

uformelle meningsudvekslinger om 

specifikke emner på tværs af forskellige 

politiske grupper, idet der trækkes på 

medlemmer af Parlamentets forskellige 

udvalg, og med henblik på at fremme 

kontakten mellem medlemmerne og 

civilsamfundet. 

1. De enkelte medlemmer kan oprette 

tværpolitiske grupper med henblik på 

uformelle meningsudvekslinger om 

specifikke emner på tværs af forskellige 

politiske grupper, idet der trækkes på 

medlemmer af Parlamentets forskellige 

udvalg, og med henblik på at fremme 

kontakten mellem medlemmerne og 

civilsamfundet. 

Or. en 



AM\1112153DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0344/332 

Ændringsforslag  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

for EFDD-Gruppen 

Rolandas Paksas 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 4 – artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Sådanne grupper kan ikke deltage i nogen 

virksomhed, der kan give anledning til 

forveksling med Parlamentets og dets 

organers officielle virksomhed. Når 

betingelserne i de af Præsidiet vedtagne 

regler om oprettelse af sådanne grupper er 

opfyldt, kan de politiske grupper gøre det 

nemmere for grupperne at udøve deres 

virksomhed ved at yde dem logistisk støtte. 

Sådanne grupper skal være fuldt ud 

gennemsigtige og kan ikke deltage i nogen 

virksomhed, der kan give anledning til 

forveksling med Parlamentets og dets 

organers officielle virksomhed. Når 

betingelserne i de af Præsidiet vedtagne 

regler om oprettelse af sådanne grupper er 

opfyldt, kan de politiske grupper gøre det 

nemmere for grupperne at udøve deres 

virksomhed ved at yde dem logistisk støtte. 

Or. en 

 


