
 

AM\1150597DA.docx  PE618.414v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.4.2018 A8-0127/1 

Ændringsforslag  1 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at perioden på otte 

uger i artikel 4 i protokol nr. 1 har vist sig 

at være utilstrækkelig til en rettidig 

overvågning af overholdelsen af 

nærhedsprincippet; 

N. der henviser til, at mange nationale 

parlamenter ikke gør fuld brug af 

perioden på otte uger i artikel 4 i protokol 

nr. 1 til overvågning af overholdelsen af 

nærhedsprincippet; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Ændringsforslag  2 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at 

varslingssystemet kan suppleres med det 

system, der i dag giver de nationale 

parlamenter mulighed for at fremsætte 

konstruktive forslag, som Kommissionen 

kan overveje, under behørig hensyntagen 

til dens initiativret; 

udgår 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Ændringsforslag  3 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

P. der henviser til, at flere nationale 

parlamenter har udtrykt deres interesse i et 

instrument til at forbedre den politiske 

dialog, som ville give dem mulighed for at 

komme med konstruktive forslag, som 

Kommissionen kan overveje, under 

behørig hensyntagen til Kommissionens 

initiativret, efter først at have sikret sig 

Parlamentets støtte; 

P. der henviser til, at flere nationale 

parlamenter har udtrykt deres interesse i et 

instrument til at forbedre den politiske 

dialog, som ville give dem mulighed for at 

komme med konstruktive forslag, som 

Kommissionen kan overveje, under 

behørig hensyntagen til Kommissionens 

initiativret; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Ændringsforslag  4 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. understreger, at varslingssystemet 

sjældent er blevet anvendt siden 

Lissabontraktatens ikrafttræden, og mener, 

at det kunne reformeres inden for de 

nuværende konstitutionelle rammer; 

13. understreger, at varslingssystemet 

sjældent er blevet anvendt siden 

Lissabontraktatens ikrafttræden; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Ændringsforslag  5 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. anerkender den anmodning, som 

nationale parlamenter har fremsat, om at 

udvide den periode på otte uger, som de 

har til at afgive begrundede udtalelser i 

henhold til artikel 3 i protokol nr. 1; 

understreger imidlertid, at der inden for de 

nuværende traktatrammer ikke findes 

bestemmelser om en sådan udvidelse; 

mener derfor, at Kommissionen bør 

indføre en teknisk meddelelsesfrist inden 

for varslingssystemet for at give ekstra tid 

mellem den dato, hvor udkastene til 

lovgivningsmæssige retsakter teknisk 

modtages af de nationale parlamentariske 

forsamlinger, og den dato, hvor perioden 

på otte uger begynder; minder i denne 

forbindelse om, at Kommissionen i 2009 

iværksatte andre praktiske ordninger for 

mekanismen til kontrol af 

nærhedsprincippet; 

16. noterer sig den anmodning, som 

nationale parlamenter har fremsat, om at 

udvide den periode på otte uger, som de 

har til at afgive begrundede udtalelser i 

henhold til artikel 3 i protokol nr. 1; 

understreger imidlertid, at der inden for de 

nuværende traktatrammer ikke findes 

bestemmelser om en sådan udvidelse; 

minder i denne forbindelse om, at 

Kommissionen i 2009 iværksatte andre 

praktiske ordninger for mekanismen til 

kontrol af nærhedsprincippet; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Ændringsforslag  6 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. noterer sig den anmodning, som 

visse nationale parlamenter har fremsat, 

om at udvide den periode på otte uger, 

som de har til at afgive en begrundet 

udtalelse i henhold til artikel 6 i protokol 

nr. 2; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1150597DA.docx  PE618.414v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.4.2018 A8-0127/7 

Ændringsforslag  7 

Jasenko Selimovic 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter 

2016/2149(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. foreslår i overensstemmelse med 

den politiske dialog, som Kommissionen 

lancerede i 2016, at der gøres fuld brug af 

det system, hvorved de nationale 

parlamenter kan sende konstruktive forslag 

til Kommissionen med det formål at øve en 

positiv indflydelse på EU-debatten og 

Kommissionens initiativret; foreslår i 

denne forbindelse, at Kommissionen 

kunne have skønsbeføjelse til enten at 

acceptere det pågældende forslag eller give 

et formelt svar med fremhævelse af 

grundene til ikke at gøre det; påpeger, at en 

sådan procedure ikke kan bestå i en 

initiativret eller retten til at trække 

lovgivning tilbage eller ændre lovgivning, 

da den ellers ville underminere "EU-

metoden" og kompetencefordelingen 

mellem det nationale og det europæiske 

niveau og derfor stride mod traktaterne; 

anbefaler samtidig, at 

lovgivningsinitiativretten i tilfælde af en 

fremtidig revision af traktaterne 

hovedsagelig tildeles Europa-Parlamentet 

som den direkte repræsentant for EU-

borgerne; 

18. foreslår i overensstemmelse med 

den politiske dialog, som Kommissionen 

lancerede i 2016, at der gøres brug af det 

system, hvorved de nationale parlamenter 

kan sende konstruktive forslag til 

Kommissionen med det formål at øve en 

positiv indflydelse på EU-debatten og 

Kommissionens initiativret; foreslår i 

denne forbindelse, at Kommissionen 

bevarer sin skønsbeføjelse til enten at 

acceptere det pågældende forslag eller give 

et formelt svar med fremhævelse af 

grundene til ikke at gøre det; påpeger, at en 

sådan procedure ikke kan bestå i en 

initiativret eller retten til at trække 

lovgivning tilbage eller ændre lovgivning, 

da den ellers ville underminere "EU-

metoden" og kompetencefordelingen 

mellem det nationale og det europæiske 

niveau og derfor stride mod traktaterne; 

anbefaler samtidig, at 

lovgivningsinitiativretten i tilfælde af en 

fremtidig revision af traktaterne tildeles 

Europa-Parlamentet som den direkte 

repræsentant for EU-borgerne; 

Or. en 

 

 


