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Generel revision af forretningsordenen 

Europa-Parlamentets afgørelse af 6. maj 2009 om en generel revision af Europa-

Parlamentets forretningsorden (2007/2124(REG)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-

0273/2009), 

 

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen; 

 

2. vedtager at vedføje adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den fælles 

beslutningsprocedure, som godkendt af Formandskonferencen den 18. september 2008, 

som bilag XVI e til forretningsordenen; 

 

3. vedtager, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den 7. valgperiode; 

 

4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering. 

 

 

Ændring 1 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Parlamentet kan vedtage regler om 

gennemsigtighed vedrørende 

medlemmernes økonomiske interesser, 

som vedføjes forretningsordenen. 

1. Parlamentet fastsætter regler om 

gennemsigtighed vedrørende 

medlemmernes økonomiske interesser, 

som vedføjes forretningsordenen. 

 

Ændring  2 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 10 a (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 Artikel 10a 

 Observatører 



 1. Når en traktat om en stats tiltrædelse af 

Den Europæiske Union er blevet 

undertegnet, kan formanden efter at have 

opnået samtykke fra 

Formandskonferencen opfordre 

parlamentet i den tiltrædende stat til 

blandt sine egne medlemmer at udpege et 

antal observatører svarende til det 

fremtidige antal pladser i Europa-

Parlamentet, som den pågældende stat vil 

få tildelt.  

 2. Disse observatører deltager i 

Parlamentets forhandlinger, indtil 

tiltrædelsestraktaten træder i kraft, og har 

ret til at tale i udvalg og politiske grupper. 

De har hverken stemmeret eller ret til at 

opstille til poster i Parlamentet. Deres 

deltagelse har ingen retsvirkninger for 

Parlamentets arbejde. 

 3. Disse observatører ligestilles med 

medlemmer af Parlamentet, for så vidt 

angår anvendelse af Parlamentets 

faciliteter og godtgørelse af udgifter, der 

påføres dem i forbindelse med deres 

virksomhed som observatører. 

 

Ændring  51 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 11 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Aldersformand Midlertidig formand 

1. På det i artikel 127, stk. 2, omhandlede 

møde samt ethvert andet møde til valg af 

formand og Præsidium fører det ældste af 

de tilstedeværende medlemmer forsædet 

som aldersformand, indtil formanden er 

erklæret valgt. 

1. På det i artikel 127, stk. 2, omhandlede 

møde samt ethvert andet møde til valg af 

formand og Præsidium fører den afgående 

formand eller, i fravær af en sådan, en 

afgående næstformand eller, i fravær af 

en sådan, medlemmet med det 

længstvarende mandat forsædet, indtil 

formanden er erklæret valgt. 

2. Under aldersformandens ledelse må 

ingen forhandling finde sted, der ikke har 

sammenhæng med valget af formand eller 

med valgs prøvelse. 

2. Så længe et medlem midlertidigt fører 

forsædet i medfør af stk. 1, må ingen 

forhandling finde sted, der ikke har 

sammenhæng med valget af formand eller 

med valgs prøvelse. 



Det ældste medlem udøver formandens 

beføjelser i henhold til artikel 3, stk. 2, 

andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs 

prøvelse, der rejses under 

aldersformandens ledelse, henvises til det 

kompetente udvalg. 

Det medlem, der midlertidigt fører 

forsædet i medfør af stk. 1, udøver 

formandens beføjelser i henhold til artikel 

3, stk. 2, andet afsnit. Andre spørgsmål om 

valgs prøvelse, der rejses under dette 

medlems ledelse, henvises til det 

kompetente udvalg. 

 

Ændring  52 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 13 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Først vælges formanden. Kandidaturerne 

skal før hver valgrunde forelægges for 

aldersformanden, som bekendtgør dem for 

Parlamentet. Har ingen kandidat efter tre 

valgrunder opnået absolut flertal af de 

afgivne stemmer, kan kun de to 

medlemmer, der ved tredje valgrunde har 

opnået det største antal stemmer, være 

kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde 

af stemmelighed erklæres den ældste 

kandidat valgt. 

1. Først vælges formanden. Kandidaturerne 

forelægges før hver valgrunde for det 

medlem, der midlertidigt fører forsædet, 

jf. artikel 11, og vedkommende bekendtgør 

dem for Parlamentet. Har ingen kandidat 

efter tre valgrunder opnået absolut flertal af 

de afgivne stemmer, kan kun de to 

medlemmer, der ved tredje valgrunde har 

opnået det største antal stemmer, være 

kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde 

af stemmelighed erklæres den ældste 

kandidat valgt. 

2. Så snart formanden er valgt, overlader 

aldersformanden forsædet til denne. Kun 

den valgte formand kan holde en 

åbningstale. 

2. Så snart formanden er valgt, overlader 

det medlem, der midlertidigt fører 

forsædet, jf. artikel 11, vedkommende 

forsædet. Kun den valgte formand kan 

holde en åbningstale. 

 

Ændring  3 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 24 – stk. 4 a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 4a. Formandskonferencen er ansvarlig 

for at organisere strukturerede høringer 

af det europæiske civilsamfund om emner 

af stor betydning. Der kan herunder 

afholdes offentlige debatmøder om emner 

af generel europæisk interesse, som er 

åbne for interesserede borgere. Præsidiet 



udpeger en næstformand til at forestå 

iværksættelsen af sådanne høringer og 

rapportere tilbage til 

Formandskonferencen.  

 

Ændring  4 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

2. Ethvert medlem kan stille spørgsmål om 

Præsidiets, Formandskonferencens eller 

kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål 

indgives skriftligt til formanden; de 

offentliggøres sammen med besvarelserne i 

Parlamentets Bulletin inden for en frist på 

30 dage, efter at spørgsmålene er stillet. 

2. Ethvert medlem kan stille spørgsmål om 

Præsidiets, Formandskonferencens eller 

kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål 

indgives skriftligt til formanden, meddeles 

medlemmerne og de offentliggøres 

sammen med besvarelserne på 

Parlamentets websted inden for en frist på 

30 dage, efter at spørgsmålene er stillet. 

 

Ændring  5 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 30 a (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 Artikel 30a 

 Tværpolitiske grupper 

 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. 

 2. 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. Enhver ekstern 

støtte indberettes af sådanne grupper i 

henhold til bilag I. 

 

Ændring  6 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Uden at dette berører artikel 40, 

kontrollerer det korresponderende udvalg, 

at et kommissionsforslag eller et andet 

lovgivningsmæssigt dokument finansielt er 

foreneligt med det finansielle overslag. 

1. Uden at dette berører artikel 40, 

kontrollerer det kompetente udvalg, at et 

kommissionsforslag eller et andet 

lovgivningsmæssigt dokument finansielt er 

foreneligt med den flerårige finansielle 

ramme. 

 (Horisontalt ændring: Ordene "det 

finansielle overslag" erstattes i hele 

forretningsordenen af ordene "den 

flerårige finansielle ramme") 

 

Ændring  7 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 39 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 

om at fremsætte passende forslag med 

henblik på vedtagelse af nye retsakter eller 

ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-

traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 

en beslutning på grundlag af en 

initiativbetænkning fra det kompetente 

udvalg. Beslutningen vedtages med et 

absolut flertal blandt Parlamentets 

medlemmer. Parlamentet kan samtidig 

fastsætte en frist for forelæggelsen af et 

sådant forslag. 

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 

om at fremsætte passende forslag med 

henblik på udstedelse af nye retsakter eller 

ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-

traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 

en beslutning på grundlag af en 

initiativbetænkning fra det kompetente 

udvalg. Beslutningen vedtages med et 

flertal blandt Parlamentets medlemmer 

under den endelige afstemning. 

Parlamentet kan samtidig fastsætte en frist 

for forelæggelsen af et sådant forslag. 

 

Ændring  8 



Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 45 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 131a 

med kortfattet forelæggelse. Der kan ikke 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

medmindre de er indgivet af ordføreren for 

at tage hensyn til nye oplysninger, men der 

kan indgives alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 151, stk. 4. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 38a eller 39 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen kan betragtes som 

en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 

som Formandskonferencen har opstillet. 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 131a 

med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 

behandles ændringsforslag til sådanne 

forslag til beslutninger på plenarmødet, 

hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 

hensyn til nye oplysninger eller af mindst 

1/10 af Parlamentets medlemmer. 

Politiske grupper kan indgive alternative 

beslutningsforslag, jf. artikel 151, stk. 4. 

Dette stykke finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 38a eller 39 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen kan betragtes som 

en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 

som Formandskonferencen har opstillet. 

 

Ændring  9 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 47 – led 3 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

- De berørte formænd og ordførere skal i 

fællesskab søge at identificere de dele af 

teksten, der henhører under deres 

enekompetence eller under deres fælles 

kompetence, og aftale de nærmere 

retningslinjer af deres samarbejde.  

- De berørte formænd og ordførere skal i 

fællesskab identificere de dele af teksten, 

der henhører under deres enekompetence 

eller under deres fælles kompetence, og 

aftale de nærmere retningslinjer for deres 

samarbejde. I tilfælde af uenighed om 

kompetenceafgrænsningen forelægges 

spørgsmålet på foranledning af et af de 

berørte udvalg for Formandskonferencen, 

som kan tage stilling til spørgsmålet om 

kompetencefordelingen eller bestemme, at 

proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. 

artikel 47a, skal finde anvendelse. Artikel 

179, stk. 2, andet og tredje punktum, 

finder tilsvarende anvendelse.  

 



Ændring  10 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 47 – led 4 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

- Det korresponderende udvalg accepterer 

uden afstemning ændringsforslag fra et 

associeret udvalg, hvis de vedrører 

spørgsmål, med hensyn til hvilke 

formanden for det korresponderende 

udvalg på grundlag af bilag VI og efter 

høring af formanden for det associerede 

udvalg finder, at de udelukkende falder 

ind under det associerede udvalgs 

sagsområde, og forslagene ikke er i 

modstrid med andre dele af 

betænkningen. Formanden for det 

korresponderende udvalg tager hensyn til 

en eventuel aftale indgået i henhold til det 

foregående led. 

- Det korresponderende udvalg accepterer 

uden afstemning ændringsforslag fra et 

associeret udvalg, hvis de vedrører 

spørgsmål, som henhører under det 

associerede udvalgs enekompetence. Hvis 

et korresponderende udvalg afviser 

ændringsforslag vedrørende spørgsmål, 

som henhører under det 

korresponderende udvalgs og et associeret 

udvalgs fælles kompetence, kan det 

associerede udvalg indgive disse 

ændringsforslag direkte til behandling på 

plenarmødet. 

 

Ændring  11 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 47 a (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  Artikel 47a 

 Procedure med fælles udvalgsmøder 

 Formandskonferencen kan, såfremt de i 

artikel 46, stk. 1, og artikel 47 fastsatte 

betingelser er opfyldt, og såfremt den 

finder, at spørgsmålet er af væsentlig 

betydning, bestemme, at der skal anvendes 

en procedure med fælles udvalgsmøder og 

en fælles afstemning. I så fald udarbejder 

de respektive ordførere et enkelt udkast til 

betænkning, som behandles af og sættes 

under afstemning i de berørte udvalg på 

fælles møder, der afholdes under fælles 

forsæde af de berørte udvalgsformænd. 

De berørte udvalg kan nedsætte 

arbejdsgrupper på tværs af udvalgene til 

forberedelse af de fælles møder og 

afstemninger. 



 

Ændring  12 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Høringsproceduren er afsluttet, såfremt 

forslaget til lovgivningsmæssig beslutning 

vedtages. Vedtager Parlamentet ikke 

forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 

henvises forslaget til fornyet behandling i 

det kompetente udvalg. 

Førstebehandlingen er afsluttet, såfremt 

forslaget til lovgivningsmæssig beslutning 

vedtages. Vedtager Parlamentet ikke 

forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 

henvises forslaget til fornyet behandling i 

det kompetente udvalg. 

 

Ændring  13 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 51 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

3. Formanden fremsender forslaget i den af 

Parlamentet vedtagne affattelse sammen 

med den dertil hørende beslutning til Rådet 

og Kommissionen som Parlamentets 

udtalelse.  

3. Formanden fremsender forslaget i den af 

Parlamentet vedtagne affattelse sammen 

med den dertil hørende beslutning til Rådet 

og Kommissionen som Parlamentets 

holdning. 

 (Horisontalt ændring: I alle 

forretningsordenens bestemmelser 

vedrørende den fælles 

beslutningsprocedure erstattes ordene 

"Parlamentets udtalelse" med 

"Parlamentets holdning".) 

 

Ændring  14 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 52 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 

flertal af de afgivne stemmer, anmoder 

formanden, inden Parlamentet stemmer om 

forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 

Kommissionen om at tage sit forslag 

tilbage. 

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 

flertal af de afgivne stemmer, eller 

vedtages et forslag om dets forkastelse, 

som kan fremsættes af det kompetente 

udvalg eller mindst 40 medlemmer, 

anmoder formanden, inden Parlamentet 



stemmer om forslaget til 

lovgivningsmæssig beslutning, 

Kommissionen om at tage sit forslag 

tilbage. 

 

Ændring  15 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 52 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

2. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, 

fastslår formanden, at høringsproceduren 

er uden formål, og underretter Rådet 

herom. 

2. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, 

erklærer formanden proceduren for 

afsluttet og underretter Rådet herom. 

 

Ændring  16 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 52 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

3. Tager Kommissionen ikke sit forslag 

tilbage, henviser Parlamentet spørgsmålet 

til fornyet behandling i det kompetente 

udvalg uden at stemme om forslaget til 

lovgivningsmæssig beslutning. 

3. Tager Kommissionen ikke sit forslag 

tilbage, henviser Parlamentet spørgsmålet 

til fornyet behandling i det kompetente 

udvalg uden at stemme om forslaget til 

lovgivningsmæssig beslutning, medmindre 

Parlamentet efter forslag fra formanden 

eller ordføreren for det kompetente udvalg 

eller en politisk gruppe eller mindst 40 

medlemmer går over til afstemning om 

forslaget til lovgivningsmæssig 

beslutning. 

I så fald udarbejder det kompetente udvalg 

på ny betænkning, som, mundtligt eller 

skriftligt, forelægges Parlamentet inden for 

en af dette fastsat frist på højst to måneder. 

Såfremt forslaget henvises til fornyet 

behandling, udarbejder det kompetente 

udvalg på ny betænkning, som, mundtligt 

eller skriftligt, forelægges Parlamentet 

inden for en af dette fastsat frist på højst to 

måneder. 

 

Ændring  59 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 65 a (ny) (indføjes under kapitel 6 "Afslutning af lovgivningsproceduren") 

 



Nuværende ordlyd Ændring 

 Artikel 65a 

 Interinstitutionelle forhandlinger som led 

i lovgivningsprocedurer 

 1. Ved forhandlinger med de øvrige 

institutioner med henblik på indgåelsen af 

en aftale under lovgivningsproceduren 

iagttages adfærdskodeksen for 

forhandlinger i forbindelse med den 

fælles beslutningsprocedure (bilag XVI). 

 

 2. Det kompetente udvalg bør, inden det 

deltager i sådanne forhandlinger, 

principielt træffe afgørelse med et absolut 

flertal blandt sine medlemmer om 

fastsættelsen af et mandat, retningslinjer 

og prioriteringer for forhandlingerne. 

 

 3. Hvis forhandlingerne fører til et 

kompromis med Rådet efter udvalgets 

vedtagelse af betænkningen, skal udvalget 

høres på ny inden afstemningen på 

plenarmødet.  
 

Ændring  18 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 66 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Underretter Rådet i overensstemmelse 

med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 

Parlamentet om, at det har godkendt dets 

ændringer og ikke i øvrigt har ændret 

Kommissionens forslag, eller har ingen af 

institutionerne ændret Kommissionens 

forslag, meddeler formanden på 

plenarmødet, at forslaget er endeligt 

vedtaget. 

Underretter Rådet i overensstemmelse med 

EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 

Parlamentet om, at det har godkendt 

Parlamentets holdning, meddeler 

formanden, efter færdiggørelsen i 

overensstemmelse med artikel 172a, på 

plenarmødet, at forslaget er vedtaget med 

en ordlyd svarende til Parlamentets 

holdning. 

2. Inden meddelelsen kontrollerer 

formanden, at eventuelt tekniske 

justeringer, som Rådet har foretaget i 

forslaget, ikke berører indholdet. I 

tvivlstilfælde hører formanden det 

kompetente udvalg. Anses visse ændringer 

for at berøre indholdet, underretter 

 



formanden Rådet om, at Parlamentet vil 

foretage en andenbehandling, så snart 

betingelserne i artikel 57 er opfyldt. 

3. Efter en meddelelse i henhold til stk. 1 

undertegner formanden sammen med 

Rådets formand forslaget til retsakt og 

foranlediger, at det offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 

68. 

 

 

Ændring  19 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 68 – overskrift 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Undertegnelse af vedtagne retsakter Krav til affattelsen af retsakter 

 

Ændring  20 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 68 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Teksten til retsakter, som vedtages af 

Parlamentet og Rådet i fællesskab, 

undertegnes af formanden og 

generalsekretæren, efter at det er 

kontrolleret, at alle procedurer er behørigt 

overholdt. 

udgår 

 

Ændring  21 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 68 – stk. 7 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

7. Ovennævnte retsakter offentliggøres i 

Den Europæiske Unions Tidende på 

foranledning af Parlamentets og Rådets 

generalsekretærer. 

udgår 

 



Ændring  22 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 68 a (ny) (indføjes under kapitel 6 "Afslutning af lovgivningsproceduren") 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  Artikel 68a 

 Undertegnelse af vedtagne retsakter 

 Retsakter, der er vedtaget efter 

proceduren i EF-traktatens artikel 251, 

undertegnes af formanden og 

generalsekretæren, efter at den vedtagne 

tekst har fået sin endelige udformning i 

henhold til artikel 172a, og efter at det er 

kontrolleret, at alle procedurer er behørigt 

overholdt, og offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende på 

foranledning af Parlamentets og Rådets 

generalsekretærer. 

 

Ændring  68 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 80 a – stk. 3 – afsnit 3 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Formanden for udvalget kan dog 

undtagelsesvis efter en konkret vurdering 

beslutte, at der kan stilles ændringsforslag 

til de uændrede dele, hvis den pågældende 

skønner, at det er nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten eller 

sammenhængen med andre 

ændringsforslag, der opfylder 

betingelserne for behandling. Disse 

grunde anføres i en skriftlig begrundelse 

til ændringsforslagene. 

Agter det kompetente udvalg dog i 

overensstemmelse med punkt 8 i den 

interinstitutionelle aftale også at stille 

ændringsforslag til de kodificerede dele af 

Kommissionens forslag, underretter det 

omgående Rådet og Kommissionen om 

sine planer, og sidstnævnte bør inden 

afstemningen, jf. artikel 50, meddele 

udvalget, hvilken holdning den har til 

ændringsforslagene, og hvorvidt den agter 

at tage det omarbejdede forslag tilbage. 

 

 

Ændring  23 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 83 – stk. 1 

 



Nuværende ordlyd Ændring 

1. Når der påtænkes indledt forhandlinger 

om indgåelse, fornyelse eller ændring af 

internationale aftaler, herunder aftaler 

inden for særlige områder som monetære 

spørgsmål eller handel, påser det 

kompetente udvalg, at Kommissionen - om 

nødvendigt fortroligt - giver Parlamentet en 

udtømmende orientering om dens 

henstillinger til forhandlingsmandat. 

1. Når der påtænkes indledt forhandlinger 

om indgåelse, fornyelse eller ændring af 

internationale aftaler, herunder aftaler 

inden for særlige områder som monetære 

spørgsmål eller handel, kan det 

kompetente udvalg vedtage at udarbejde 

en betænkning eller på anden måde at 

overvåge proceduren, og udvalget 

underretter Udvalgsformandskonferencen 

herom. Andre udvalg kan eventuelt 

anmodes om en udtalelse i henhold til 

artikel 46, stk. 1. Artikel 179, stk. 2, 

artikel 47 og artikel 47a i denne 

forretningsorden finder anvendelse i 

relevant omfang. 

 Formanden og ordføreren for det 

kompetente udvalg og i givet fald fra de 

associerede udvalg træffer i fællesskab 

passende foranstaltninger til at sikre, at 

Kommissionen - om nødvendigt fortroligt - 

giver Parlamentet en udtømmende 

orientering om dens henstillinger til 

forhandlingsmandat såvel som om de i stk. 

3 og 4 nævnte forhold. 

 

Ændring  24 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 83 – stk. 6 a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  6a. Inden afstemningen om godkendelse 

kan det kompetente udvalg, en politisk 

gruppe eller mindst 1/10 af medlemmerne 

foreslå, at Parlamentet indhenter en 

udtalelse fra Domstolen om en 

international aftales forenelighed med 

traktaterne. Godkender Parlamentet et 

sådant forslag, udsættes afstemningen om 

godkendelse, indtil Domstolen har afgivet 

sin udtalelse. 

 

Ændring  25 



Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 97 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

3. Europa-Parlamentet opretter et register 

over Parlamentets dokumenter. Der gives 

direkte adgang til lovgivningsmæssige 

dokumenter og andre dokumenter, der er 

angivet i et bilag til forretningsordenen, 
gennem Europa-Parlamentets register i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1049/2001. Henvisninger til andre af 

Parlamentets dokumenter indføres så vidt 

muligt i registret. 

3. Parlamentet opretter et register over 

Parlamentets dokumenter. Der gives 

direkte adgang til lovgivningsmæssige 

dokumenter og visse andre kategorier af 

dokumenter gennem registret i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1049/2001. Henvisninger til andre af 

Parlamentets dokumenter indføres så vidt 

muligt i registret. 

Det fastlægges i en liste, der vedtages af 

Parlamentet og vedføjes som bilag til 

forretningsordenen, hvilke kategorier af 

dokumenter der er direkte tilgængelige. 

Denne liste begrænser ikke retten til 

aktindsigt i dokumenter, som ikke er 

omfattet af de fastlagte kategorier. 

De kategorier af dokumenter, der er 

direkte tilgængelige, opføres på en liste, 

der vedtages af Præsidiet og offentliggøres 

på Parlamentets websted. Denne liste 

begrænser ikke retten til aktindsigt i 

dokumenter, som ikke er omfattet af de 

fastlagte kategorier. Der gives efter 

skriftlig begæring adgang til disse 

dokumenter.  

Der gives efter skriftlig begæring adgang 

til de af Parlamentets dokumenter, der 

ikke er direkte tilgængelige gennem 

Europa-Parlamentets register. 

 

Præsidiet kan fastsætte regler, der er i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1049/2001, om den nærmere 

fremgangsmåde for aktindsigt. Disse regler 

offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

Præsidiet kan fastsætte regler, der er i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1049/2001, om den nærmere 

fremgangsmåde for aktindsigt, som 

offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 (Bilag XV udgår) 

 

Ændring  26 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 103 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Medlemmerne af Kommissionen, Rådet 

og Det Europæiske Råd kan på ethvert 

tidspunkt anmode formanden om at få 

ordet for at afgive en redegørelse. 

1. Medlemmerne af Kommissionen, Rådet 

og Det Europæiske Råd kan på ethvert 

tidspunkt anmode Parlamentets formand 

om at få ordet for at afgive en redegørelse. 



Formanden afgør, hvornår redegørelsen 

kan afgives, og om den kan efterfølges af 

en fuld forhandling eller af en periode på 

30 minutter, hvorunder medlemmerne kan 

stille korte, præcise spørgsmål.  

Formanden for Det Europæiske Råd 

afgiver en redegørelse efter hvert møde i 

Det Europæiske Råd. Parlamentets 

formand afgør, hvornår redegørelsen kan 

afgives, og om den kan efterfølges af en 

fuld forhandling eller af en periode på 30 

minutter, hvorunder medlemmerne kan 

stille korte, præcise spørgsmål.  

 

Ændring  60 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 116 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Op til fem medlemmer kan indgive en 

skriftlig erklæring på højst 200 ord om et 

emne, som falder ind under Den 

Europæiske Unions virksomhedsområde. 

Sådanne erklæringer trykkes på de 

officielle sprog og omdeles. De indføres 

med angivelse af underskrivernes navne i 

et register. Dette register er offentligt og er 

under mødeperioderne placeret uden for 

indgangen til mødesalen, medens det 

mellem mødeperioderne placeres på et 

passende sted, som Kvæstorkollegiet 

fastlægger. 

1. Op til fem medlemmer kan indgive en 

skriftlig erklæring på højst 200 ord om et 

emne, som falder ind under Den 

Europæiske Unions beføjelser, og som 

ikke vedrører emner, der er genstand for 

en igangværende lovgivningsproces.  

Formanden giver tilladelse hertil fra sag 

til sag. Sådanne erklæringer trykkes på de 

officielle sprog og omdeles. De indføres 

med angivelse af underskrivernes navne i 

et register. Dette register er offentligt og er 

under mødeperioderne placeret uden for 

indgangen til mødesalen, medens det 

mellem mødeperioderne placeres på et 

passende sted, som Kvæstorkollegiet 

fastlægger. 

 

Ændring  27 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 116 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

3. Når et flertal af Parlamentets 

medlemmer har skrevet under på en sådan 

erklæring, underretter formanden 

Parlamentet herom og offentliggør 

underskrivernes navne i protokollen. 

3. Når et flertal af Parlamentets 

medlemmer har skrevet under på en sådan 

erklæring, underretter formanden 

Parlamentet herom og offentliggør 

underskrivernes navne i protokollen og 

erklæringen som en vedtaget tekst. 



 

Ændring  28 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 116 – stk. 4 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

4. Ved slutningen af mødeperioden sendes 

en sådan erklæring til de anførte 

institutioner med angivelse af 

underskrivernes navne. Erklæringen 

fremgår af protokollen fra det møde, 

hvorunder der gives meddelelse herom. 

Denne offentliggørelse er sidste led i 

proceduren. 

4. Proceduren afsluttes ved, at 

erklæringen ved slutningen af 

mødeperioden sendes til adressaterne med 

angivelse af underskrivernes navne. 

 

Ændring  29 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 131 a 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Efter anmodning fra ordføreren eller efter 

forslag fra Formandskonferencen kan 

Parlamentet desuden vedtage, at et punkt, 

der ikke kræver en fuld forhandling, skal 

behandles ved hjælp af en kortfattet 

forelæggelse på plenarmødet ved 

ordføreren. I givet fald har Kommissionen 

mulighed for at få ordet, og ethvert 

medlem har ret til at reagere ved at 

indgive en supplerende skriftlig 

erklæring, jf. artikel 142, stk. 7. 

Efter anmodning fra ordføreren eller efter 

forslag fra Formandskonferencen kan 

Parlamentet desuden vedtage, at et punkt, 

der ikke kræver en fuld forhandling, skal 

behandles ved hjælp af en kortfattet 

forelæggelse på plenarmødet ved 

ordføreren. I givet fald har Kommissionen 

mulighed for at fremsætte sine 

bemærkninger, der efterfølges af op til 10 

minutters forhandling, hvorunder 

formanden kan give ordet til de 

medlemmer, som markerer for at få ordet, 

idet hver taler tildeles højst et minuts 

taletid.  

 

Ændring  30 + 66 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 142 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Fordeling af taletiden Fordeling af taletiden og talerliste 



1. Formandskonferencen kan foreslå 

Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 

til afviklingen af den enkelte forhandling. 

Parlamentet træffer afgørelse uden 

forhandling om et sådant forslag. 

1. Formandskonferencen kan foreslå 

Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 

til afviklingen af den enkelte forhandling. 

Parlamentet træffer afgørelse uden 

forhandling om et sådant forslag. 

 1a. Intet medlem kan tage ordet uden 

formandens tilladelse. Medlemmet taler 

fra sin plads og henvender sig til 

formanden. Fjerner en taler sig fra 

emnet, kalder formanden den pågældende 

til orden. 

 1b. Formanden kan for den første del af 

den enkelte forhandling udarbejde en 

talerliste, som omfatter en eller flere 

runder af talere fra hver af de politiske 

grupper i rækkefølge efter gruppernes 

størrelse samt én løsgænger. 

2. Taletiden fordeles efter følgende 

kriterier: 

2. Taletiden for denne del af 

forhandlingen fordeles efter følgende 

kriterier: 

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 

mellem alle de politiske grupper 

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 

mellem alle de politiske grupper 

b) en anden del fordeles mellem de 

politiske grupper i forhold til deres 

størrelse 

b) en anden del fordeles mellem de 

politiske grupper i forhold til deres 

størrelse 

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 

der er baseret på de dele, som de enkelte 

politiske grupper opnår i henhold til litra a) 

og b). 

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 

der er baseret på de dele, som de enkelte 

politiske grupper opnår i henhold til litra a) 

og b). 

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 

taletiden for flere dagsordenspunkter, 

meddeler de politiske grupper formanden, 

hvor stor en del af deres taletid de agter at 

anvende på hvert af de enkelte 

dagsordenspunkter. Formanden påser, at 

disse taletider overholdes. 

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 

taletiden for flere dagsordenspunkter, 

meddeler de politiske grupper formanden, 

hvor stor en del af deres taletid de agter at 

anvende på hvert af de enkelte 

dagsordenspunkter. Formanden påser, at 

disse taletider overholdes. 

 3a. Den resterende del af den tid, der er 

afsat til en forhandling, fordeles ikke på 

forhånd. I stedet giver formanden som 

hovedregel medlemmer ordet i højst et 

minut. Formanden sikrer så vidt muligt, 

at ordet skiftevis gives til repræsentanter 

for forskellige politiske retninger og fra 

forskellige medlemsstater. 

 3b. Formanden eller ordføreren for det 

kompetente udvalg samt gruppeformænd, 



der ønsker at få ordet på deres gruppes 

vegne, eller talere, som træder i disses 

sted, kan dog efter anmodning få forrang 

for andre talere. 

 3c. Formanden kan give ordet til 

medlemmer, der ved at række et blåt kort 

op angiver, at de ønsker at stille et 

spørgsmål af højst ½ minuts varighed til 

et andet medlem under den pågældendes 

indlæg, såfremt taleren er indforstået, og 

formanden finder, at dette ikke vil 

forstyrre forhandlingen. 

4. Taletiden for indlæg om 

mødeprotokollen, indlæg til 

forretningsordenen og indlæg om 

ændringer af det endelige forslag til 

dagsorden eller af dagsordenen er 

begrænset til ét minut. 

4. Taletiden er begrænset til ét minut for 

indlæg om følgende: protokollen, indlæg til 

forretningsordenen og indlæg om 

ændringer af det endelige forslag til 

dagsorden eller af dagsordenen.  

 4a. Formanden kan, uden at det 

begrænser andre disciplinære midler, lade 

indlæg fra medlemmer, som ikke på 

forhånd har fået ordet, eller som 

overskrider taletiden, slette af det 

fuldstændige forhandlingsreferat. 

5. Under forhandlingen om en betænkning 

får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 

umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 

sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 

ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 

besvare indlæg fra Parlamentets 

medlemmer. 

5. Under forhandlingen om en betænkning 

får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 

umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 

sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 

ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 

besvare indlæg fra Parlamentets 

medlemmer. 

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 

197 søger formanden at aftale en 

hensigtsmæssig fordeling af 

Kommissionens og Rådets taletid med 

disse institutioner. 

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 

197 søger formanden at aftale en 

hensigtsmæssig fordeling af 

Kommissionens og Rådets taletid med 

disse institutioner. 

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 

under en forhandling, kan højst en gang 

under hver mødeperiode indgive en 

skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 

vedføjes det fuldstændige 

forhandlingsreferat fra forhandlingen. 

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 

under en forhandling, kan højst en gang 

under hver mødeperiode indgive en 

skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 

vedføjes det fuldstændige 

forhandlingsreferat fra forhandlingen. 

 (Artikel 141 og 143 udgår.) 

 

Ændring 32 



Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 150 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  Hvis færre end 100 medlemmer er til 

stede, kan Parlamentet ikke træffe en 

sådan afgørelse, hvis mindst 1/10 af de 

tilstedeværende medlemmer gør indsigelse 

imod det. 

 

Ændring  33 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 156 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Er der til behandling på plenarmødet 

indgivet mere end 50 ændringsforslag til en 

betænkning, kan formanden efter at have 

hørt det kompetente udvalgs formand 

anmode udvalget om at mødes med henblik 

på at behandle ændringsforslagene. 

Ændringsforslag, som ikke mindst 1/10 af 

udvalgets medlemmer ved denne lejlighed 

stemmer for, sættes ikke under afstemning 

på plenarmødet. 

Er der til behandling på plenarmødet 

indgivet mere end 50 ændringsforslag 

og/eller anmodninger om delt eller 

særskilt afstemning til en betænkning, kan 

formanden efter at have hørt det 

kompetente udvalgs formand anmode 

udvalget om at mødes med henblik på at 

behandle disse ændringsforslag eller 

anmodninger. Ændringsforslag eller 

anmodninger om delt eller særskilt 

afstemning, som ikke mindst 1/10 af 

udvalgets medlemmer ved denne lejlighed 

stemmer for, sættes ikke under afstemning 

på plenarmødet. 

 

Ændring  34 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 157 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Indeholder den tekst, der skal stemmes 

om, flere bestemmelser, eller refererer den 

til flere emner, eller kan den deles i flere 

dele, der hver har deres egen logiske 

betydning eller principielle værdi, kan en 

politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 

anmode om afstemning om de enkelte dele. 

1. Indeholder den tekst, der skal stemmes 

om, flere bestemmelser, eller refererer den 

til flere emner, eller kan den deles i flere 

dele, der har en særskilt betydning og/eller 

principiel værdi, kan en politisk gruppe 

eller mindst 40 medlemmer anmode om 

afstemning om de enkelte dele. 



 

Ændring  35 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 159 a (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 Artikel 159a 

 Endelig afstemning 

  1. Når der stemmes om et forslag til 

lovgivningsmæssig retsakt, hvad enten det 

drejer sig om en enkelt og/eller en endelig 

afstemning, foretager Parlamentet 

afstemning ved navneopråb ved hjælp af 

det elektroniske afstemningsanlæg. 

 

Ændring  36 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 160 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. Ud over de i artikel 99, stk. 4, og artikel 

100, stk. 5, anførte tilfælde stemmes der 

ved navneopråb, hvis en politisk gruppe 

eller mindst 40 medlemmer skriftligt 

anmoder herom aftenen før afstemningen, 

medmindre formanden fastsætter en anden 

frist. 

1. Ud over de i artikel 99, stk. 4, artikel 

100, stk. 5, og artikel 159a anførte tilfælde 

stemmes der ved navneopråb, hvis en 

politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 

skriftligt anmoder herom aftenen før 

afstemningen, medmindre formanden 

fastsætter en anden frist. 

 

Ændring  37 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 160 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

2. Afstemning ved navneopråb sker efter 

navnenes alfabetiske orden og begynder 

med navnet på et medlem, der findes ved 

lodtrækning. Formanden kaldes sidst til 

afstemning. 

2. Afstemning ved navneopråb foretages 

ved hjælp af det elektroniske 

afstemningsanlæg. Hvis anlægget af 

tekniske årsager ikke kan anvendes, sker 

afstemningen ved navneopråb efter 

navnenes alfabetiske orden og begynder 

med navnet på et medlem, der findes ved 



lodtrækning. Formanden kaldes sidst til 

afstemning. 

 

Ændring  38 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 162 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

4. Optællingen af stemmerne ved 

hemmelig afstemning foretages af mellem 

to og seks stemmetællere udtaget ved 

lodtrækning blandt medlemmerne. 

4. Optællingen af stemmerne ved 

hemmelig afstemning foretages af mellem 

to og otte stemmetællere udtaget ved 

lodtrækning blandt medlemmerne, 

medmindre der foretages elektronisk 

afstemning. 

 

Ændring  39 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 172 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

1. En protokol fra hvert møde, der 

indeholder Parlamentets afgørelser og 

navnene på talerne, omdeles mindst en halv 

time før begyndelsen af eftermiddagsdelen 

af det følgende møde.  

1. En protokol fra hvert møde, der 

indeholder en udførlig gengivelse af 

Parlamentets forhandlinger og afgørelser 

samt navnene på talerne, omdeles mindst 

en halv time før begyndelsen af 

eftermiddagsdelen af det følgende møde. 

Som afgørelser betragtes i forbindelse med 

lovgivningsproceduren også alle 

ændringsforslag, som Parlamentet har 

vedtaget, selv om det pågældende 

kommissionsforslag eller Rådets fælles 

holdning i sidste ende er blevet forkastet, 

jf. henholdsvis artikel 52, stk. 1, og artikel 

61, stk. 3. 

Som afgørelser i denne bestemmelses 

betydning betragtes i forbindelse med 

lovgivningsproceduren også alle 

ændringsforslag, som Parlamentet har 

vedtaget, selv om det pågældende 

kommissionsforslag eller Rådets holdning i 

sidste ende er blevet forkastet, jf. 

henholdsvis artikel 52, stk. 1, og artikel 61, 

stk. 3. 

Tekster, som Parlamentet har vedtaget, 

omdeles særskilt. Når Parlamentet 

vedtager ændringer til en 

lovgivningsmæssig tekst, offentliggøres 

denne tekst i konsolideret form. 

 

2. Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen 

af hvert møde forelægger formanden 

2. Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen 

af hvert møde forelægger formanden 



protokollen fra det foregående møde for 

Parlamentet til godkendelse. 

protokollen fra det foregående møde for 

Parlamentet til godkendelse. 

3. Gøres der indsigelse mod 

mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet, 

hvorvidt foreslåede ændringer skal tages i 

betragtning. Et medlem kan ikke få ordet 

til protokollen i mere end ét minut. 

3. Gøres der indsigelse mod 

mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet, 

hvorvidt foreslåede ændringer skal tages i 

betragtning. Et medlem kan ikke få ordet 

herom i mere end ét minut. 

4. Protokollen underskrives af formanden 

og generalsekretæren og opbevares i 

Parlamentets arkiv. Inden for en måned 

offentliggøres protokollen i Den 

Europæiske Unions Tidende. 

4. Protokollen underskrives af formanden 

og generalsekretæren og opbevares i 

Parlamentets arkiv. Protokollen 

offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 

Ændring  40 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 172 a (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 Artikel 172a 

 Vedtagne tekster 

 1. De af Parlamentet vedtagne tekster 

offentliggøres umiddelbart efter 

afstemningen. De forelægges Parlamentet 

sammen med protokollen for det 

pågældende møde og opbevares i 

Parlamentets arkiv.  

 2. Den juridisk-sproglige færdiggørelse af 

de af Parlamentet vedtagne tekster 

foretages under formandens ansvar. Når 

en tekst er vedtaget på grundlag af en 

aftale mellem Parlamentet og Rådet, sker 

færdiggørelsen i nært samarbejde og efter 

fælles aftale mellem de to institutioner. 

 3. Er det for at sikre sammenhæng og 

kvalitet i teksten i overensstemmelse med 

Parlamentets vilje nødvendigt at foretage 

tilpasninger, der går videre end rettelser 

af trykfejl eller rettelser, der er 

nødvendige for at sikre konkordans 

mellem alle sprogudgaver, samt at de er 

sprogligt korrekte og terminologisk 

konsekvente, finder proceduren i artikel 

204a anvendelse. 



 4. Holdninger vedtaget af Parlamentet 

efter proceduren i EF-traktatens artikel 

251 udformes som konsoliderede tekster. 

Var Parlamentets afstemning ikke baseret 

på en aftale med Rådet, markeres 

eventuelle ændringer i den konsoliderede 

tekst. 

 5. Efter færdiggørelsen af de vedtagne 

tekster underskrives de af formanden og 

generalsekretæren og offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende. 

 

Ændring  41 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 175 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Nedsættelse af midlertidige udvalg Nedsættelse af særlige udvalg 

Efter forslag fra Formandskonferencen kan 

Parlamentet til enhver tid nedsætte 

midlertidige udvalg, hvis sagsområder, 

sammensætning og funktionsperiode 

fastsættes i forbindelse med afgørelsen om 

nedsættelsen; funktionsperioden kan højst 

være 12 måneder, medmindre Parlamentet 

ved periodens udløb forlænger den. 

Efter forslag fra Formandskonferencen kan 

Parlamentet til enhver tid nedsætte særlige 

udvalg, hvis sagsområder, sammensætning 

og funktionsperiode fastsættes i forbindelse 

med afgørelsen om nedsættelsen; 

funktionsperioden kan højst være 12 

måneder, medmindre Parlamentet ved 

periodens udløb forlænger den. 

Da midlertidige udvalgs sagsområder, 

sammensætning og funktionsperiode 

fastsættes i forbindelse med afgørelsen om 

nedsættelsen, kan Parlamentet ikke senere 

begrænse eller udvide deres sagsområder. 

Da særlige udvalgs sagsområder, 

sammensætning og funktionsperiode 

fastsættes i forbindelse med afgørelsen om 

nedsættelsen, kan Parlamentet ikke senere 

begrænse eller udvide deres sagsområder. 

 

Ændring  42 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 177 – stk. 1 – fortolkning (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  Det talmæssige forhold mellem de 

politiske grupper må ikke afvige fra det 

nærmeste hele tal. Såfremt en gruppe 

beslutter ikke at deltage i et bestemt 

udvalg, forbliver de pågældende pladser 



ledige, og antallet af medlemmer af 

udvalget reduceres tilsvarende. De 

politiske grupper må ikke udveksle 

pladser indbyrdes. 

 

Ændring  43 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 179 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

2. Erklærer et stående udvalg sig 

inkompetent til at behandle en sag, eller 

opstår der en kompetencestrid mellem to 

eller flere stående udvalg, henvises 

kompetencespørgsmålet til 

Formandskonferencen inden fire 

arbejdsuger efter meddelelsen på 

plenarmødet om henvisningen til udvalg. 

Udvalgsformandskonferencen underrettes 

herom og kan rette en indstilling til 

Formandskonferencen. 

Formandskonferencen træffer afgørelse 

senest seks arbejdsuger efter, at den har 

fået spørgsmålet forelagt. I modsat fald 

opføres spørgsmålet på dagsordenen for 

den følgende mødeperiode. 

2. Erklærer et stående udvalg sig 

inkompetent til at behandle en sag, eller 

opstår der en kompetencestrid mellem to 

eller flere stående udvalg, henvises 

kompetencespørgsmålet til 

Formandskonferencen inden fire 

arbejdsuger efter meddelelsen på 

plenarmødet om henvisningen til udvalg. 

Formandskonferencen træffer afgørelse 

inden for en frist på seks uger på 

grundlag af en indstilling fra 

Udvalgsformandskonferencen eller, hvis 

der ikke foreligger en sådan indstilling, 

fra dennes formand. Såfremt 

Formandskonferencen ikke træffer 

afgørelse inden for denne frist, betragtes 

indstillingen som godkendt. 

 

Ændring  44 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 179 – stk. 2 - fortolkning (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 Udvalgsformændene kan indgå aftaler 

med andre udvalgsformænd vedrørende 

tildeling af en sag til et bestemt udvalg, 

om nødvendigt efter at der er givet 

tilladelse til en procedure med associerede 

udvalg, jf. artikel 47. 

 

Ændring  45 

Europa-Parlamentets forretningsorden 



Artikel 182 a (ny) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  Artikel 182a 

 Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere  

 1. De politiske grupper kan udpege et af 

deres medlemmer som koordinator.  

 2. Koordinatorerne i udvalget indkaldes 

om nødvendigt af udvalgsformanden for 

at forberede de afgørelser, der skal træffes 

af udvalget, navnlig proceduremæssige 

afgørelser og afgørelser om udnævnelse 

af ordførere. Udvalget kan delegere 

beføjelsen til at træffe visse afgørelser til 

koordinatorerne, dog med undtagelse af 

afgørelser om vedtagelse af betænkninger, 

udtalelser eller ændringsforslag. 

Næstformændene kan opfordres til at 

deltage i udvalgskoordinatorernes møde i 

en rådgivende rolle. Koordinatorerne 

bestræber sig på at opnå konsensus. Når 

der ikke kan opnås konsensus, må de kun 

handle med et flertal, der klart 

repræsenterer et stort flertal i udvalget, 

under hensyntagen til styrkeforholdet 

mellem de forskellige grupper. 

 3. De politiske grupper kan for hver 

betænkning udpege en skyggeordfører, 

der følger arbejdet med den pågældende 

betænkning og finder kompromiser inden 

for udvalget på vegne af gruppen. Deres 

navne meddeles udvalgsformanden. 

Udvalget kan på forslag af 

koordinatorerne navnlig beslutte at 

inddrage skyggeordførerne i 

bestræbelserne på at indgå en aftale med 

Rådet i de fælles beslutningsprocedurer. 

 

Ændring  46 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 184 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Protokollen fra hvert udvalgsmøde Protokollen fra hvert udvalgsmøde 



omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og 

forelægges for udvalget til godkendelse på 

det følgende møde. 

omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og 

forelægges for udvalget til godkendelse. 

 

Ændring  47 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 186 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

Artikel 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, artikel 

143, stk. 1, artikel 146, 148, 150-153, 155, 

artikel 157, stk. 1, artikel 158, 159, 161, 

162, 164-167, 170 og 171 finder 

tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder. 

Artikel 11, 12, 13, 16, 17, 34-41, 140, 141, 

artikel 143, stk. 1, artikel 146, 148, 150-

153, 155, artikel 157, stk. 1, artikel 158, 

159, 161, 162, 164-167, 170 og 171 finder 

tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder. 

 

Ændring  48 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 188 – stk. 6 a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 6a. Formanden for en delegation skal 

have mulighed for at blive hørt af et 

udvalg, når der på dagsordenen er opført 

et punkt, der berører den pågældende 

delegations ansvarsområde. Dette gælder 

ligeledes for formanden eller ordføreren 

for det pågældende udvalg i forbindelse 

med delegationsmøder.  

 

Ændring  49 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 192 – stk. 1 a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

 1a. Vedrører betænkningen især 

anvendelse eller fortolkning af Den 

Europæiske Unions lovgivning eller 

foreslåede ændringer af gældende ret, 

associeres det for det pågældende 

sagsområde kompetente udvalg i henhold 

til artikel 46, stk. 1, og artikel 47, 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 Den Europæiske Unions 

lovgivning eller ændringer af gældende 

ret. Accepterer det kompetente udvalg 

ikke sådanne forslag, kan det associerede 

udvalg indgive dem direkte til behandling 

på plenarmødet. 

 

Ændring  50 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 204 – litra c a (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

  ca) retningslinjer og adfærdskodekser, 

som er vedtaget af Parlamentets relevante 

organer (bilag XVI a, XVI b og XVI e). 

 

 


