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Richard Corbett 
Ændring af forretningsordenens artikel 81 om gennemførelsesbestemmelser

Europa-Parlamentets forretningsorden

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag af Alexander Radwan 

Ændringsforslag 2
Artikel 81, stk. 2

2. Efter forslag fra det kompetente 
udvalg kan Parlamentet inden en måned 
efter modtagelsen af forslag til 
gennemførelsesforanstaltninger, eller tre 
måneder for så vidt angår foranstaltninger 
vedrørende finansielle tjenesteydelser, 
vedtage en beslutning, hvori det gør 
indsigelse mod forslaget til 
gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
hvis de indebærer en overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i 
basisretsakten. Er der ingen mødeperiode 
inden udløbet af fristen, eller er en 
handling fra Parlamentet uopsættelig, 
anses retten til at udtale sig for at være 
overdraget til det kompetente udvalg. Dette 
sker ved en skrivelse fra udvalgets formand 
til det ansvarlige medlem af Kommissionen, 

2. Formanden for det kompetente 
udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken 
medlemmerne kan foreslå, at udvalget gør 
indsigelse mod udkastet til 
foranstaltninger. Udvalget kan beslutte at 
vælge en ordfører blandt sine medlemmer 
eller faste stedfortrædere. Gør udvalget 
indsigelse mod udkastet til 
foranstaltninger, indgiver formanden eller 
ordføreren på udvalgets vegne et forslag til 
beslutning, hvori der gøres indsigelse mod 
vedtagelsen af udkastet til foranstaltninger.
Vedtager Parlamentet en sådan beslutning 
inden for den gældende frist fra datoen for 
modtagelsen af udkastet til 
foranstaltninger, anmoder formanden 
Kommissionen om at tage udkastet til 
foranstaltninger tilbage, ændre det eller 
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og alle Parlamentets medlemmer 
underrettes herom. Gør Parlamentet 
indsigelse imod bestemmelsen, anmoder 
formanden Kommissionen om at tage den 
pågældende bestemmelse tilbage, ændre den
eller forelægge et forslag i henhold til den 
relevante lovgivningsprocedure.

forelægge et forslag i henhold til den 
relevante lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Normen bør være, at en ordfører på vegne af udvalget forelægger en betænkning om 
spørgsmålet. Det er ikke tilstrækkeligt, at formanden alene af vigtige årsager træffer 
afgørelse om forelæggelse af en betænkning om niveau 2- foranstaltninger.

Ændringsforslag af Pervenche Berès

Ændringsforslag 3
Artikel 81, stk. 2

2. Efter forslag fra det kompetente 
udvalg kan Parlamentet inden en måned 
efter modtagelsen af forslag til 
gennemførelsesforanstaltninger, eller tre 
måneder for så vidt angår foranstaltninger 
vedrørende finansielle tjenesteydelser, 
vedtage en beslutning, hvori det gør 
indsigelse mod forslaget til 
gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
hvis de indebærer en overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i 
basisretsakten. Er der ingen mødeperiode 
inden udløbet af fristen, eller er en 
handling fra Parlamentet uopsættelig, 
anses retten til at udtale sig for at være 
overdraget til det kompetente udvalg. Dette 
sker ved en skrivelse fra udvalgets formand 
til det ansvarlige medlem af Kommissionen, 
og alle Parlamentets medlemmer 
underrettes herom. .

2. Formanden for det kompetente 
udvalg fastsætter en frist, inden for hvilken 
medlemmerne kan foreslå, at udvalget gør 
indsigelse mod udkastet til 
foranstaltninger. Udvalget vælger en 
ordfører blandt sine medlemmer eller faste 
stedfortrædere. Gør udvalget indsigelse 
mod udkastet til foranstaltninger, indgiver 
formanden eller ordføreren på udvalgets 
vegne et forslag til beslutning, hvori der 
gøres indsigelse mod vedtagelsen af 
udkastet til foranstaltninger.

Gør Parlamentet indsigelse imod 
bestemmelsen, anmoder formanden 
Kommissionen om at tage den pågældende 

Vedtager Parlamentet en sådan beslutning 
inden for den gældende frist fra datoen for 
modtagelsen af udkastet til 



AM\638408DA.doc 3/5 PE 380.826v01-00

DA

bestemmelse tilbage, ændre den eller 
forelægge et forslag i henhold til den 
relevante lovgivningsprocedure.

foranstaltninger, anmoder formanden 
Kommissionen om at tage udkastet til 
foranstaltninger tilbage, ændre det eller 
forelægge et forslag i henhold til den 
relevante lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag af Pervenche Berès

Ændringsforslag 4
Artikel 81, stk. 2 a (nyt)

2a. Er der ingen mødeperiode inden 
udløbet af fristen, anses retten til at udtale 
sig for at være overdraget til det 
kompetente udvalg. Udvalget udarbejder et 
udkast til skrivelse, der undertegnes af 
Europa-Parlamentets formand og sendes til 
Kommissionens formand, og alle 
Parlamentets medlemmer underrettes 
herom.

Or. en

Ændringsforslag af Pervenche Berès

Ændringsforslag 5
Artikel 81, stk. 2 b (nyt)

2b. Falder de 
gennemførelsesforanstaltninger, 
Kommissionen påtænker, ind under 
"forskriftsproceduren med kontrol", finder 
stk. 3 ikke anvendelse, og stk. 1 og 2 
suppleres med følgende:
a) Kontrolperioden begynder at løbe, når 
udkastet til foranstaltninger er blevet 
forelagt for Parlamentet på alle officielle 
sprog; kontrolperioden bør ikke løbe under 
Parlamentets valgkredsuger eller i 
sommerferien
b) Parlamentet kan modsætte sig 
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vedtagelsen af udkastet til foranstaltninger, 
idet det begrunder sin modstand ved at 
tilkendegive, at udkastet indebærer en 
overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten, ikke er foreneligt med 
basisretsaktens formål eller indhold eller 
ikke overholder subsidiaritetsprincippet 
eller proportionalitetsprincippet
c) Parlamentet kan modsætte sig 
vedtagelsen af udkastet til foranstaltninger 
ved en afgørelse truffet med flertal blandt 
sine medlemmer. Det kan angive de 
ændringer, der bør foretages i udkastet til 
foranstaltninger, i et bilag til beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Radwan 

Ændringsforslag 6
Artikel 81, stk. 4, litra c (nyt)

c) Parlamentet kan modsætte sig 
vedtagelsen af udkastet til foranstaltninger 
ved en afgørelse truffet med flertal blandt 
sine medlemmer. Det kan angive de 
ændringer, der bør foretages i udkastet til 
foranstaltninger, i beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at forvise ændringsforslagene til et bilag; de bør indgå i selve 
beslutningen.

Ændringsforslag af Johannes Voggenhuber

Ændringsforslag 7
Artikel 81, stk. 4, litra d (nyt)

d) Er grundlaget for udkastet til 
foranstaltninger afgørelse 1999/468/EF, 
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artikel 5a, stk. 5 eller 6, som fastsætter, at
Parlamentets frist for at gøre indsigelse kan 
forkortes, opføres et forslag til beslutning, 
der er indgivet af det kompetente udvalg, en 
politisk gruppe eller mindst 37 medlemmer, 
på dagsordenen og sættes til afstemning, 
uanset bestemmelserne i artikel 130 og 132.

Or. en

Begrundelse

Fristerne for Parlamentets reaktion på udkast til gennemførelsesforanstaltninger efter den 
nye forskriftsprocedure med kontrol kan i visse tilfælde forkortes med op til en måned.
Forretningsordenen bør derfor indeholde en bestemmelse, der sætter Parlamentet i stand til 
at reagere med kort varsel, når de foreslåede foranstaltninger ikke kan behandles af det 
kompetente udvalg.


