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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er generelt set enig i ordføreren for det korresponderende udvalgs synspunkt. 
Ordføreren mener, at Europa-Parlamentets ret til at foretage valgs prøvelse af medlemmernes 
mandat, sådan som det er fastsat i artikel 12 i akten af 20. september 1976 (og dertil hørende 
ændringer), bør afspejles fuldt ud i Europa-Parlamentets forretningsorden for at sikre, at 
Parlamentet arbejder i sin lovlige sammensætning.

Ordføreren bifalder de mekanismer, som det korresponderende udvalgs ordfører har foreslået 
med henblik på at imødegå de praktiske vanskeligheder (særlig i forholdet til de nationale 
myndigheder), som hidtil har kendetegnet de gældende bestemmelser.

Der foreslås desuden nogle mindre ændringer til artikel 3 i forretningsordenen, som det vil 
være hensigtsmæssigt at tage til efterretning for at sikre, at den nye bestemmelse om valgs 
prøvelse er tilstrækkelig fleksibel og omfattende.

Mens ændringsforslag 1 skal henlede medlemsstaternes myndigheders opmærksomhed på 
nødvendigheden af, at navnene på de valgte medlemmer meddeles hurtigt, omhandler 
ændringsforslag 2 indholdet og virkningen af den erklæring, som der i øjeblikket kræves 
ifølge artikel 3, stk. 2, andet afsnit.

I ændringsforslag 2 klargøres det for det første, at de tilfælde, som giver anledning til 
uforenelighed, kun er dem, som er fastsat i stk. 1 og 2 i artikel 7 i akten af 1976, og ikke dem, 
som er fastsat i den nationale lovgivning (se artikel 7, stk.3).

For det andet foreskrives det, at, mens et medlem på den ene side ikke kan udøve sit mandat, 
før han har undertegnet den ovennævnte erklæring, skal der på den anden side fastsættes en 
tidsfrist, som giver medlemmet betænkningstid, og som falder sammen med den første 
ordinære mødeperiode efter meddelelsen om, at det pågældende medlem er blevet valgt. Dette 
ændringsforslag skal inden for en bestemt tidsfrist sikre Europa-Parlamentets lovlige 
sammensætning.

For det tredje foreslås det, at der indføres en procedure, som sikrer, at det officielt konstateres 
at mandatet er blevet ledigt i tilfælde af, at erklæringen ikke er blevet undertegnet inden for 
tidsfristen, eller mere generelt i tilfælde af åbenlys uforenelighed.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 3, stk -1 (nyt)

-1. I begyndelsen af hver valgperiode 
indbyder formanden medlemsstaternes 
kompetente myndigheder til at aflægge 
Parlamentet et besøg for omgående at 
meddele Parlamentet navnene på de valgte 
medlemmer, således at alle medlemmer kan 
deltage i Parlamentets møder fra det første 
møde efter valget.
Samtidig henleder formanden disse 
myndigheders opmærksomhed på de 
relevante bestemmelser i akten af 20. 
september 1976 og opfordrer dem til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at undgå uforenelighed med 
mandatet som medlem af Europa-
Parlamentet.

(I dette ændringsforslag anvendes delvist ordlyden i den nuværende artikel 3, stk. 6, som vil 
udgå, hvis ændringsforslaget vedtages.)

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk -1 a (nyt)

-1a. Ethvert medlem, hvis valg er meddelt 
Parlamentet, afgiver, inden han kan 
deltage i Parlamentets møder, en skriftlig 
erklæring om, at han ikke besidder hverv, 
der er uforenelige med mandatet som 
medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 
7, stk.1 og 2 i akten af 20. september 1976. 
Ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er 
prøvet, eller for hvem der ikke er truffet 
afgørelse om en indsigelse, og som har 
undertegnet den nævnte skriftlige 
erklæring, deltager i Parlamentets og dets 
organers møder med fulde rettigheder. 
Såfremt denne erklæring ikke er 
undertegnet inden det første ordinære 
møde efter meddelelsen om, at det 
pågældende medlem er blevet valgt, finder 
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afsnit 2 i dette stykke anvendelse. 
I tilfælde af åbenlys uforenelighed, jf. 
artikel 7, stk. 1 og 2 i akten af 20. 
september 1976, underretter formanden 
Parlamentet herom, og Parlamentet 
konstaterer, at mandatet er blevet ledigt.

(I dette ændringsforslag anvendes delvist ordlyden i den nuværende artikel 3, stk. 5, som vil 
udgå, hvis ændringsforslaget vedtages.)

Ændringsforslag 3
Artikel 11, fortolkning

Rejses der under aldersformandens ledelse 
spørgsmål om valgs prøvelse, henviser 
denne spørgsmålet til det kompetente 
udvalg.

Det ældste medlem udøver de af 
formandens beføjelser, der er fastsat i 
artikel 3, stk. -1a, afsnit 2. Rejses der under 
aldersformandens ledelse andre spørgsmål 
om valgs prøvelse, henvises spørgsmålet til 
det kompetente udvalg.
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