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Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 188 – stk. 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. En politisk gruppe eller mindst 40 

medlemmer kan endvidere anmode om 

henvisning til fornyet udvalgsbehandling 

før eller under en afstemning. Der stemmes 

straks herom. 

2. En politisk gruppe eller mindst 25 

medlemmer kan endvidere anmode om 

henvisning til fornyet udvalgsbehandling 

før eller under en afstemning. Der stemmes 

straks herom. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Ændringsforslag  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 189 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Inden talerlisten er udtømt, kan det efter 

forslag fra formanden, en politisk gruppe 

eller mindst 40 medlemmer vedtages at 

afslutte forhandlingen. Der stemmes straks 

herom. 

1. Inden talerlisten er udtømt, kan det efter 

forslag fra formanden, en politisk gruppe 

eller mindst 25 medlemmer vedtages at 

afslutte forhandlingen. Der stemmes straks 

herom. 

Or. en 



 

AM\1112174DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2016 A8-0344/443 

Ændringsforslag  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 190 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Ved begyndelsen af forhandlingen om et 

bestemt punkt på dagsordenen kan en 

politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 

stille forslag om, at forhandlingen udsættes 

til et nærmere angivet tidspunkt. Der 

stemmes straks herom. 

Ved begyndelsen af forhandlingen om et 

bestemt punkt på dagsordenen kan en 

politisk gruppe eller mindst 25 medlemmer 

stille forslag om, at forhandlingen udsættes 

til et nærmere angivet tidspunkt. Der 

stemmes straks herom. 

Or. en 
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Ændringsforslag  444 
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Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 190 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

4. Før eller under en afstemning kan en 

politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 

stille forslag om at udsætte afstemningen. 

Der stemmes straks herom. 

4. Før eller under en afstemning kan en 

politisk gruppe eller mindst 25 medlemmer 

stille forslag om at udsætte afstemningen. 

Der stemmes straks herom. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Ændringsforslag  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 6 – artikel 191 – stk. 1 – indledning 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Under en forhandling eller en afstemning 

kan mødet afbrydes eller hæves, hvis dette 

vedtages af Parlamentet efter forslag fra 

formanden, en politisk gruppe eller mindst 

40 medlemmer. Der stemmes straks herom. 

Under en forhandling eller en afstemning 

kan mødet afbrydes eller hæves, hvis dette 

vedtages af Parlamentet efter forslag fra 

formanden, en politisk gruppe eller mindst 

25 medlemmer. Der stemmes straks herom. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Ændringsforslag  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 199 – stk. 1 a (nyt) 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 1a. Udvalgenes sammensætning afspejler 

den politiske mangfoldighed i 

Parlamentet på grundlag af de 

procedurer, der er vedtaget af 

Parlamentet ved starten af valgperioden. 

Proportionaliteten af fordelingen af 

udvalgspladser mellem de politiske 

grupper og løsgængere må ikke afvige fra 

det nærmeste hele tal. 

 Såfremt der ikke er enighed mellem de 

politiske grupper om deres indbyrdes 

forholdsmæssige vægt i et eller flere 

udvalg, træffer Formandskonferencen 

afgørelse. 

Or. en 
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Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Kapitel 1 – artikel 199 – stk. 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

2. Ændringsforslag til 

Formandskonferencens forslag kan kun 

behandles, hvis de er stillet af mindst 40 

medlemmer. Parlamentet træffer afgørelse 

herom ved hemmelig afstemning. 

2. Ændringsforslag til 

Formandskonferencens forslag kan kun 

behandles, hvis de er stillet af mindst 25 

medlemmer. Parlamentet træffer afgørelse 

herom ved hemmelig afstemning. 

Or. en 



 

AM\1112174DA.docx  PE596.594v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.12.2016 A8-0344/448 
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Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Afsnit VIII – kapitel 2 – artikel 208 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Ethvert medlem kan indgive 

ændringsforslag med henblik på 

behandling i udvalg. 

1. Ethvert medlem kan, uanset hvilket 

udvalg vedkommende sidder i, indgive 

ændringsforslag med henblik på 

behandling i udvalg. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Ændringsforslag  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 215 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Artikel 215 Artikel 215  

Retten til at indgive andragender Retten til at indgive andragender 

1. Enhver borger i Den Europæiske 

Union samt enhver fysisk eller juridisk 

person med bopæl eller hjemsted i en 

medlemsstat er berettiget til på egen hånd 

eller i samvirke med andre borgere eller 

personer at indgive andragender til 

Parlamentet om forhold, der henhører 

under områder, som Den Europæiske 

Union beskæftiger sig med, og som 

vedrører den pågældende direkte. 

1. Enhver borger i Den Europæiske 

Union samt enhver fysisk eller juridisk 

person med bopæl eller hjemsted i en 

medlemsstat er i overensstemmelse med 

artikel 227 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

berettiget til på egen hånd eller i samvirke 

med andre borgere eller personer at indgive 

andragender til Parlamentet om forhold, 

der henhører under områder, som Den 

Europæiske Union beskæftiger sig med, og 

som vedrører den pågældende direkte. 

2. Andragender til Parlamentet skal 

være forsynet med navn, nationalitet og 

bopæl for hver af andragerne. 

2. Andragender til Parlamentet skal 

være forsynet med navn og bopæl for hver 

af andragerne. 

  

3. Er et andragende undertegnet af flere 

fysiske eller juridiske personer, skal 

underskriverne udpege en repræsentant og 

stedfortrædende repræsentanter, der 

betragtes som andragere med henblik på 

dette afsnit. 

3. Er et andragende undertegnet af flere 

fysiske eller juridiske personer, skal 

underskriverne udpege en repræsentant og 

stedfortrædende repræsentanter, der 

betragtes som andragere med henblik på 

dette afsnit. 

Er der ikke foretaget en sådan udpegning, Er der ikke foretaget en sådan udpegning, 
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betragtes den første underskriver eller en 

anden egnet person som andrager. 

betragtes den første underskriver eller en 

anden egnet person som andrager. 

4.  Enhver andrager kan til enhver tid 

tilbagekalde sin støtte til et andragende. 

4.  Enhver andrager kan til enhver tid 

tilbagekalde sin underskrift på et 

andragende. 

Tilbagekalder alle andragere deres støtte, 

bliver andragendet ugyldigt. 

Tilbagekalder alle andragere deres 

underskrift, bliver andragendet ugyldigt. 

5.  Andragender skal være affattet på 

et af Unionens officielle sprog. 

5.  Andragender skal være affattet på 

et af Unionens officielle sprog. 

Andragender, der er affattet på et andet 

sprog, behandles kun, hvis andrageren har 

vedlagt en oversættelse til et af de officielle 

sprog. Parlamentets brevveksling med 

andrageren sker på det officielle sprog, 

som oversættelsen er affattet på. 

Andragender, der er affattet på et andet 

sprog, behandles kun, hvis andrageren har 

vedlagt en oversættelse til et af de officielle 

sprog. Parlamentets brevveksling med 

andrageren sker på det officielle sprog, 

som oversættelsen er affattet på. 

Præsidiet kan vedtage, at andragender og 

korrespondance med andragere kan affattes 

på andre sprog, der anvendes i en 

medlemsstat. 

Præsidiet kan vedtage, at andragender og 

korrespondance med andragere kan affattes 

på andre sprog, der i overensstemmelse 

med de pågældende medlemsstaters 

forfatningsmæssige orden har officiel 

status på hele eller en del af deres 

territorium. 

 5a.  Andragender kan indgives enten 

pr. post eller via den portal for 

andragender, der vil blive stillet til 

rådighed på Parlamentets websted, og 

som har til formål at vejlede andrageren, 

således at andragendet formuleres på en 

måde, der er i overensstemmelse med stk. 

1 og 2. 

 5b. Modtages der flere andragender 

om emner, som ligner hinanden, kan de 

behandles sammen. 

6.  De andragender, som opfylder de i 

stk. 2 fastsatte betingelser, optages i et 

register i den rækkefølge, hvori de er 

indgået; er disse betingelser ikke opfyldt, 

henlægges andragenderne. Henlæggelsen 

begrundes over for andrageren. 

6.  De andragender, som opfylder de i 

stk. 2 fastsatte betingelser, optages i et 

register i den rækkefølge, hvori de er 

indgået; er disse betingelser ikke opfyldt, 

henlægges andragenderne. Henlæggelsen 

begrundes over for andrageren. 

7.  De andragender, der er optaget i 

registeret, henvises af formanden til det 

kompetente udvalg, der tager stilling til, 

om andragendet opfylder betingelserne for 

behandling i artikel 227 i traktaten om Den 

7.  De andragender, der er optaget i 

registeret, henvises af formanden til det 

kompetente udvalg, der tager stilling til, 

om andragendet opfylder betingelserne for 

behandling i artikel 227 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde. Europæiske Unions funktionsmåde. 

Når det kompetente udvalg ikke til enighed 

om, hvorvidt andragendet opfylder 

betingelserne for behandling, erklæres 

andragendet for at opfylde disse 

betingelser, hvis mindst en fjerdedel af 

udvalgets medlemmer anmoder herom. 

Når det kompetente udvalg ikke til enighed 

om, hvorvidt andragendet opfylder 

betingelserne for behandling, erklæres 

andragendet for at opfylde disse 

betingelser, hvis mindst en fjerdedel af 

udvalgets medlemmer anmoder herom. 

8.  Erklærer udvalget, at et andragende 

ikke opfylder betingelserne for behandling, 

henlægges det. Henlæggelsen begrundes 

over for andrageren. Hvor det er muligt, 

kan der henvises til alternative 

klagemuligheder. 

8.  Erklærer udvalget, at et andragende 

ikke opfylder betingelserne for behandling, 

henlægges det. Henlæggelsen begrundes 

over for andrageren. Hvor det er muligt, 

kan der henvises til alternative 

klagemuligheder. 

9. Efter registrering betragtes et 

andragende som hovedregel som et 

offentligt dokument, og andragerens navn 

og andragendets indhold kan af 

gennemsigtighedshensyn offentliggøres af 

Parlamentet. 

9. Efter registrering betragtes et 

andragende som et offentligt dokument, og 

andragerens navn samt navnene på 

eventuelle medunderskrivere og eventuelt 

andre, der støtter andragendet, og 

andragendets indhold kan af 

gennemsigtighedshensyn offentliggøres af 

Parlamentet. Andrageren samt eventuelle 

medunderskrivere og andre, der støtter 

andragendet, informeres herom. 

10.  Uanset stk. 9 kan andrageren 

anmode om, at hans eller hendes navn 

tilbageholdes for at beskytte hans eller 

hendes privatliv, og Parlamentet skal i så 

fald respektere en sådan anmodning. 

10.  Uanset stk. 9 kan andrageren, en 

medunderskriver eller en anden, der 

støtter andragendet, anmode om, at deres 

navne tilbageholdes for at beskytte deres 

privatliv, og Parlamentet skal i så fald 

respektere en sådan anmodning. 

Kan andragendet af anonymitetshensyn 

ikke undersøges, skal andrageren høres om, 

hvilke yderligere skridt der skal tages. 

Kan andragendet af anonymitetshensyn 

ikke undersøges, skal andrageren høres om, 

hvilke yderligere skridt der skal tages. 

 10a. Med henblik på at beskytte 

tredjemands rettigheder kan Parlamentet 

af egen drift eller på anmodning af den 

pågældende tredjemand anonymisere et 

andragende og/eller andre oplysninger i 

andragendet, hvis det finder det 

hensigtsmæssigt.  

11.  Andrageren kan anmode om, at 

hans eller hendes andragende behandles 

fortroligt, hvorefter Parlamentet tager 

passende forholdsregler for at sikre, at 

indholdet ikke offentliggøres. Andrageren 
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bliver underrettet om de præcise 

betingelser for anvendelsen af denne 

bestemmelse. 

12.  Udvalget kan, hvis det finder det 

hensigtsmæssigt, henvise behandlingen af 

et andragende til ombudsmanden. 

 

13.  Andragender til Parlamentet fra 

fysiske eller juridiske personer, som 

hverken er borgere i Den Europæiske 

Union eller har bopæl eller hjemsted i en 

medlemsstat, optages i et særskilt register. 

En gang om måneden sender formanden en 

liste over de andragender, der er modtaget i 

den forløbne måned, med oplysning om 

emne, til det udvalg, der er kompetent med 

hensyn til andragender, der kan anmode 

om at få tilsendt de andragender, som det 

skønner giver tilstrækkelig grund til 

behandling. 

13.  Andragender til Parlamentet fra 

fysiske eller juridiske personer, som 

hverken er borgere i Den Europæiske 

Union eller har bopæl eller hjemsted i en 

medlemsstat, optages i et særskilt register. 

En gang om måneden sender formanden en 

liste over de andragender, der er modtaget i 

den forløbne måned, med oplysning om 

emne, til det udvalg, der er kompetent med 

hensyn til andragender, der kan anmode 

om at få tilsendt de andragender, som det 

skønner giver tilstrækkelig grund til 

behandling. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Ændringsforslag  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

2016/2114(REG) 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 216 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

Artikel 216 Artikel 216  

Behandling af andragender Behandling af andragender 

1.  Andragender, der opfylder 

betingelserne for behandling, behandles af 

det kompetente udvalg som led i dets 

normale aktiviteter, enten ved drøftelse på 

et ordinært møde eller ved en skriftlig 

procedure. Andragerne kan indbydes til at 

deltage i udvalgets møder, hvis deres 

andragende skal drøftes, eller de kan 

anmode om at måtte være til stede. 

Andragerne gives taleret efter formandens 

skøn. 

1.  Andragender, der opfylder 

betingelserne for behandling, behandles af 

det kompetente udvalg som led i dets 

normale aktiviteter, enten ved drøftelse på 

et ordinært møde eller ved en skriftlig 

procedure. Andragerne kan indbydes til at 

deltage i udvalgets møder, hvis deres 

andragende skal drøftes, eller de kan 

anmode om at måtte være til stede. 

Andragerne gives taleret efter formandens 

skøn. 

2.  Udvalget kan vedtage at udarbejde 

en initiativbetænkning, jf. artikel 52, stk. 

1, om et andragende, som opfylder 

betingelserne for behandling, eller at 

forelægge Parlamentet et kortfattet forslag 

til beslutning, forudsat at 

Formandskonferencen ikke gør indsigelse. 

Sådanne forslag til beslutning sættes på 

dagsordenen for den mødeperiode, der 

afholdes højst otte uger efter, at de er 

vedtaget i udvalget. Parlamentet træffer 

afgørelse om forslaget ved en enkelt 

afstemning uden forhandling, medmindre 

Formandskonferencen undtagelsesvis 

2. Udvalget kan, for så vidt angår et 

andragende, som opfylder betingelserne for 

behandling, vedtage at forelægge 

Parlamentet et kortfattet forslag til 

beslutning, forudsat at 

Udvalgsformandskonferencen underrettes 

og at Formandskonferencen ikke gør 

indsigelse. Sådanne forslag til beslutning 

sættes på dagsordenen for den 

mødeperiode, der afholdes højst otte uger 

efter, at de er vedtaget i udvalget. 

Parlamentet træffer afgørelse om forslaget 

ved en enkelt afstemning. 

Formandskonferencen kan foreslå, at 
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beslutter, at artikel 151 finder anvendelse. artikel 151 finder anvendelse; i modsat 

fald skal de vedtages uden forhandling. 

Udvalget kan indhente udtalelse fra andre 

udvalg med særlig kompetence inden for 

det pågældende emne, jf. artikel 53 og 

bilag VI. 

 

3. Vedrører betænkningen især 

anvendelse eller fortolkning af EU-retten 

eller foreslåede ændringer af gældende ret, 

associeres det for det pågældende 

sagsområde kompetente udvalg i henhold 

til artikel 53, stk. 1, og artikel 54, første og 

andet led. Det kompetente udvalg 

accepterer uden afstemning de forslag 

vedrørende dele af beslutningsforslaget, 

der er modtaget fra det for det pågældende 

sagsområde kompetente udvalg, og som 

vedrører anvendelse eller fortolkning af 

EU-retten eller ændringer af gældende ret. 

Accepterer det kompetente udvalg ikke 

sådanne forslag, kan det associerede 

udvalg indgive dem direkte til behandling 

på plenarmødet. 

3. Hvis udvalget agter at udarbejde 

en initiativbetænkning i henhold til artikel 

52, stk. 1, vedrørende et andragende, der 

opfylder betingelserne for behandling, og 

som omhandler især anvendelse eller 

fortolkning af EU-retten eller foreslåede 

ændringer af gældende ret, associeres det 

for det pågældende sagsområde 

kompetente udvalg i henhold til artikel 53 

og artikel 54. Det kompetente udvalg 

accepterer uden afstemning de forslag 

vedrørende dele af beslutningsforslaget, 

der er modtaget fra det for det pågældende 

sagsområde kompetente udvalg, og som 

vedrører anvendelse eller fortolkning af 

EU-retten eller ændringer af gældende ret. 

Accepterer det kompetente udvalg ikke 

sådanne forslag, kan det associerede 

udvalg indgive dem direkte til behandling 

på plenarmødet. 

4. Der oprettes et elektronisk register, 

hvori borgerne kan tilslutte sig eller 

tilbagekalde deres støtte til andrageren, 

idet de sætter deres elektroniske 

underskrift på andragender, der er 

antaget til behandling og opført i 

registeret. 

4.  Underskrivere kan tilslutte sig, 

støtte eller tilbagekalde deres støtte til et 

andragende, der opfylder betingelserne 

for behandling, på portalen for 

andragender, der vil blive stillet til 

rådighed på Parlamentets websted. 

5. Udvalget kan med henblik på at 

undersøge andragender, orientere sig om 

de faktiske forhold eller finde frem til 

løsninger foranstalte undersøgelsesrejser 

til den medlemsstat eller det område, som 

andragendet vedrører. 

 

Rapporter fra sådanne rejser udarbejdes 

af deltagerne. De fremsendes til 

formanden efter godkendelse i udvalget. 

 

Undersøgelsesrejser og rapporter om disse 

rejser har alene til formål at give udvalget 

de nødvendige oplysninger til, at det kan 
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foretage en viderebehandling af 

andragendet. Sådanne rapporter 

udarbejdes på eneansvar af 

rejsedeltagerne, der skal søge at nå til 

enighed. I mangel af sådan enighed skal 

rapporten anføre de forskellige opfattelser 

af faktiske forhold eller vurderinger. 

Rapporten forelægges udvalget til 

godkendelse ved en enkelt afstemning, 

medmindre formanden, hvis det er 

hensigtsmæssigt, erklærer, at 

ændringsforslag kan fremsættes til dele af 

rapporten. Artikel 56 finder hverken 

direkte eller tilsvarende anvendelse på 

disse rapporter. Rapporter, der ikke er 

godkendt af udvalget, fremsendes ikke til 

formanden. 

6.  Udvalget kan anmode 

Kommissionen om at bistå sig, f.eks. med 

oplysninger om anvendelsen eller 

overholdelsen af EU-retten og ved at 

fremlægge alle oplysninger og dokumenter, 

der vedrører det spørgsmål, der er genstand 

for andragendet. Repræsentanter for 

Kommissionen indbydes til at deltage i 

udvalgets møder. 

6.  Udvalget kan anmode 

Kommissionen om at bistå sig, f.eks. med 

oplysninger om anvendelsen eller 

overholdelsen af EU-retten og ved at 

fremlægge alle oplysninger og dokumenter, 

der vedrører det spørgsmål, der er genstand 

for andragendet. Repræsentanter for 

Kommissionen indbydes til at deltage i 

udvalgets møder. 

7.  Udvalget kan anmode formanden 

om at fremsende sin udtalelse eller 

henstilling til Kommissionen, Rådet eller 

den berørte myndighed i en medlemsstat 

med henblik på handling eller svar. 

7.  Udvalget kan anmode formanden 

om at fremsende sin udtalelse eller 

henstilling til Kommissionen, Rådet eller 

den berørte myndighed i en medlemsstat 

med henblik på handling eller svar. 

8.  Udvalget underretter hvert halve 

år Parlamentet om resultatet af sit arbejde. 

8.  Udvalget underretter årligt 

Parlamentet om resultatet af sit arbejde og 

i hensigtsmæssigt omfang om de 

foranstaltninger, som Rådet eller 

Kommissionen har truffet med hensyn til 

de andragender, Parlamentet har 

fremsendt til dem. 

Udvalget underretter navnlig Parlamentet 

om de foranstaltninger, som Rådet eller 

Kommissionen har truffet med hensyn til 

de andragender, Parlamentet har 

fremsendt til dem. 

 

Andragerne underrettes om de afgørelser, 

udvalget har truffet med hensyn til deres 
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andragender, og om begrundelsen herfor. 

Når behandlingen af et andragende, der 

opfylder betingelserne for behandling, er 

tilendebragt, erklæres den for afsluttet, og 

andrageren underrettes. 

Når behandlingen af et andragende, der 

opfylder betingelserne for behandling, er 

tilendebragt, erklæres den ved udvalgets 

beslutning for afsluttet. 

 9a. Andrageren underrettes om alle 

relevante beslutninger truffet af udvalget 

med begrundelser herfor, herunder også 

hvis vedkommendes andragende optages 

på B-listen. 

 9b. Behandlingen af et andragende 

kan genoptages ved afgørelse i udvalget, 

hvis det er blevet gjort opmærksom på 

relevante nye forhold i forbindelse med 

andragendet, og andrageren anmoder 

herom. 

 9c. Udvalget vedtager med et flertal af 

sine medlemmer retningslinjer for 

behandling af andragender i 

overensstemmelse med denne 

forretningsorden. 

Or. en 

 

 

 


