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Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger  

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. februar 2012 om ændring af artikel 48, stk. 2, i 

Europa-Parlamentets forretningsorden om initiativbetænkninger (2011/2168(REG)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 7. april 2011 om 

initiativbetænkninger,  

 

- der henviser til skrivelse af 26. april 2011 fra Europa-Parlamentets formand til formanden 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,  

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-

0399/2011), 

 

1. tager Formandskonferencens afgørelse af 7. april 2011, hvori anføres, at 

initiativbetænkninger, der udarbejdes på grundlag af årlige aktivitetsbetænkninger og 

overvågningsbetænkninger, som er opført i bilag 1 og 2 til Formandskonferencens 

afgørelse af 12. december 2002, der er indeholdt i bilag XVIII til forretningsordenen 

("2002-afgørelsen"), skal betragtes som strategiske betænkninger, som omhandlet i artikel 

48, stk. 2, til efterretning, og pålægger sin generalsekretær at indarbejde afgørelsen i bilag 

XVIII; 

 

2. finder, at artikel 2, stk. 4, i 2002-afgørelsen er blevet overflødig som følge af Europa-

Parlamentets afgørelse af 13. november 2007 om ændring af forretningsordenen i lyset af 

statutten for Europa-Parlamentets medlemmer1, og pålægger sin generalsekretær at 

tilpasse bilag XVIII i overensstemmelse hermed;  

 

3. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen; 

 

4. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste 

mødeperiode; 

 

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

                                                 
1  EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 106. 



 

Ændring  6/rev. 

Europa-Parlamentets forretningsorden 

Artikel 48 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændring 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 

i initiativbetænkninger, behandles af 

Parlamentet efter proceduren i artikel 139 

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 157, 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 41 eller 42 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 139 

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 157, stk. 4. 

Artikel 163 og 167 finder anvendelse på 

udvalgets beslutningsforslag og 

ændringsforslag hertil. Artikel 167 finder 

også anvendelse i forbindelse med 

afstemninger om alternative 

beslutningsforslag. . 

 Første afsnit finder ikke anvendelse, når 

betænkningens emne giver anledning til en 

prioriteret forhandling på plenarmødet, når 

betænkningen er udarbejdet i medfør af en 

i artikel 41 eller 42 omhandlet initiativret, 

eller når betænkningen er blevet tilladt som 

en strategisk betænkning 

 


