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Ændringsforslag 12
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Forslag til afgørelse – punkt 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. vedtager, jf. forretningsordenens artikel 
204, litra c), at offentliggøre 
Formandskonferencens afgørelse om regler 
og praksis i forbindelse med 
initiativbetænkninger, som ændret ved 
afgørelse af 12. december 2007, som et 
bilag til forretningsordenen;

4. vedtager, jf. forretningsordenens artikel 
204, litra c), at offentliggøre 
Formandskonferencens afgørelse om regler 
og praksis i forbindelse med 
initiativbetænkninger, som ændret ved 
afgørelser af 12. december 2007 og 14. 
februar 2008, som et bilag til 
forretningsordenen; pålægger 
generalsekretæren at ajourføre dette bilag 
i overensstemmelse med 
Formandskonferencens fremtidige 
afgørelser om dette spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 13
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. Initiativbetænkninger behandles af 
Parlamentet efter den i artikel 131a 
fastsatte procedure med kortfattet 
forelæggelse. Der kan ikke behandles 
ændringsforslag til sådanne tekster 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 emnet for betænkningen 
kan gøres til genstand for en uopsættelig 
forhandling på plenarmødet, når 
betænkningen er udarbejdet i medfør af 
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en i artikel 39 eller artikel 39a omhandlet 
initiativret, eller når betænkningen kan 
betragtes som en strategisk betænkning 
ifølge de kriterier, som 
Formandskonferencen har opstillet1.   
______________
1Jf. den relevante afgørelse fra 
Formandskonferencen, der er gengivet i 
forretningsordenens bilag..... .

Or. en

Ændringsforslag 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. Initiativbetænkninger behandles på 
plenarmødet efter den i artikel 131a 
fastsatte procedure, medmindre det drejer 
sig om betænkninger, der er udarbejdet i 
medfør af den i artikel 39 og artikel 39a 
omhandlede initiativret, og betænkninger, 
der af Formandskonferencen betragtes 
som værende strategiske1. 
Uanset artikel 150, stk. 1, kan 
ændringsforslag til sådanne tekster kun 
behandles på plenarmødet, hvis de er 
indgivet af det korresponderende udvalg, 
mindst to politiske grupper eller mindst en 
tiendedel af Parlamentets medlemmer.
Undtagelsesvis og i behørigt begrundede 
tilfælde kan Formandskonferencen 
vedtage, at en sådan betænkning skal 
behandles i overensstemmelse med de 
almindelige forretningsordensmæssige 
bestemmelser.
______________
1Jf. den relevante afgørelse fra 
Formandskonferencen, der er gengivet i 
forretningsordenens bilag..... .
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Or. en

Ændringsforslag 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Alle andre forespørgsler (ikke-prioriterede 
forespørgsler) besvares inden for en frist på 
seks uger efter meddelelsen til den 
pågældende institution.

Alle andre forespørgsler (ikke-prioriterede 
forespørgsler) besvares inden for en frist på 
seks uger efter meddelelsen til den 
pågældende institution. Der er ingen 
grænser for, hvor mange ikke-prioriterede 
forespørgsler der kan indgives af et 
medlem.

Or. en

Ændringsforslag 16
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Alle andre forespørgsler (ikke-prioriterede 
forespørgsler) besvares inden for en frist på 
seks uger efter meddelelsen til den 
pågældende institution.

Alle andre forespørgsler (ikke-prioriterede 
forespørgsler) besvares inden for en frist på 
to uger efter meddelelsen til den 
pågældende institution.

Or. en

Begrundelse

Medlemmerne står i første række til ansvar over for de borgere, der har valgt dem ved direkte 
valg, og derfor er der et politisk behov for et hurtigt svar.
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Ændringsforslag 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 131a
Kortfattet forelæggelse

Efter anmodning fra ordføreren og 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 efterfølgende 
kan medlemmerne få ordet efter catch-
the-eye-proceduren. Medlemmerne har 
endvidere ret til at reagere ved at indgive 
en supplerende skriftlig erklæring, jf. 
artikel 142, stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 18
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 131a
Kortfattet forelæggelse

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 
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indgive en supplerende skriftlig 
erklæring, jf. artikel 142, stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt
sin betænkning. Under forhandlingen af et 
forslag fra Kommissionen opfordrer 
formanden dog Kommissionen til at tale 
først for kort at forelægge sit forslag, og 
under forhandlingen af en tekst fra Rådet 
kan formanden opfordre Rådet til at tale 
først, hvorefter ordføreren i begge tilfælde 
får ordet. Kommissionen og Rådet 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. Under forhandlingen af et 
forslag fra Kommissionen opfordrer 
formanden dog Kommissionen til at tale 
først for kort at forelægge sit forslag, og 
under forhandlingen af en tekst fra Rådet 
kan formanden opfordre Rådet til at tale 
først, hvorefter ordføreren i begge tilfælde 
får ordet. Kommissionen, Rådet og 
ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 151 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. En politisk gruppe kan indgive et 
alternativt beslutningsforslag i forbindelse 
med et ikke-lovgivningsmæssigt 
beslutningsforslag i en betænkning fra et 
udvalg.

4. En politisk gruppe kan indgive et 
alternativt beslutningsforslag i forbindelse 
med et ikke-lovgivningsmæssigt 
beslutningsforslag i en betænkning fra et 
udvalg.

I så fald må den politiske gruppe ikke Den politiske gruppes beslutningsforslag 
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fremsætte ændringsforslag til det 
kompetente udvalgs beslutningsforslag.
Den politiske gruppes beslutningsforslag 
må ikke være længere end udvalgets 
beslutningsforslag. Parlamentet træffer 
afgørelse om forslaget ved en enkelt 
afstemning uden ændringsforslag.

må ikke være længere end udvalgets 
beslutningsforslag. Parlamentet træffer 
afgørelse om forslaget ved en enkelt 
afstemning uden ændringsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 21
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

BILAG IIa
Retningslinjer for forespørgsler til 
skriftlig besvarelse efter artikel 110

1. Forespørgsler til skriftlig besvarelse
- skal henhøre under Kommissionens og 
Rådets kompetence- og ansvarsområde og 
er af almen interesse
- skal være kortfattede og indeholde et 
forståeligt spørgsmål
- må ikke indeholde stødende sprogbrug
- må ikke vedrøre rent personlige 
anliggender.
2. Hvis en forespørgsel ikke efterlever 
disse retningslinjer, giver sekretariatet 
forespørgeren et passende forslag. 
3. Hvis en identisk eller tilsvarende 
forespørgsel har været stillet og er blevet 
besvaret inden for de seneste seks 
måneder, sender sekretariatet en kopi af 
den tidligere forespørgsel og svaret til 
forespørgeren. Den fornyede forespørgsel 
fremsendes ikke, medmindre 
forespørgeren henviser til nye væsentlige 
begivenheder eller ønsker yderligere 
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oplysninger.
4. Hvis en forespørgsel har til formål at 
fremskaffe faktiske eller statistiske 
oplysninger, som allerede er tilgængelige 
for Parlamentets bibliotek, underretter 
biblioteket medlemmet, der herefter kan 
tage forespørgslen tilbage.
5. Forespørgsler om indbyrdes forbundne 
anliggender kan besvares sammen.

Or. en

Ændringsforslag 22
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

BILAG IIa

Retningslinjer for forespørgsler til 
skriftlig besvarelse efter artikel 110
1. Forespørgsler til skriftlig besvarelse
- skal vedrøre anliggender, der hører 
under Den Europæiske Unions 
kompetenceområde
- skal være kortfattede og indeholde en 
anmodning om oplysninger eller om en 
præcisering, ikke blot en erklæring eller 
en påstand
- må ikke indeholde stødende sprogbrug
- må ikke vedrøre rent personlige 
anliggender.
2. Hvis en forespørgsel ikke efterlever 
disse retningslinjer, rådgiver sekretariatet 
forespørgeren om, hvordan forespørgslen 
kan formuleres for at blive stillet.
3. Hvis en identisk eller tilsvarende 
forespørgsel har været stillet og er blevet 



PE404.478v01-00 10/12 AM\714168DA.doc

DA

besvaret inden for de seneste seks 
måneder, sender sekretariatet en kopi af 
den tidligere forespørgsel og svaret til 
forespørgeren. Den fornyede forespørgsel 
fremsendes ikke, medmindre 
forespørgeren henviser til nye væsentlige 
begivenheder eller ønsker yderligere 
oplysninger.
4. Forespørgsler om indbyrdes forbundne 
anliggender kan besvares sammen.

Or. en

Ændringsforslag 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

BILAG IIa
Retningslinjer for forespørgsler til 
skriftlig besvarelse efter artikel 110

1. Forespørgsler til skriftlig besvarelse
- skal vedrøre anliggender, der hører 
under Den Europæiske Unions 
kompetence og EU-institutionernes 
beføjelser
- skal være kortfattede og indeholde et 
forståeligt spørgsmål
- må ikke indeholde stødende sprogbrug
- må ikke vedrøre rent personlige 
anliggender.
2. Hvis en forespørgsel ikke efterlever 
disse retningslinjer, giver sekretariatet 
forespørgeren et passende forslag.
3. Hvis en identisk eller tilsvarende 
forespørgsel har været stillet og er blevet 
besvaret inden for de seneste seks 
måneder, sender sekretariatet en kopi af 
den tidligere forespørgsel og svaret til 
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forespørgeren. Den fornyede forespørgsel 
fremsendes ikke, medmindre 
forespørgeren henviser til nye væsentlige 
begivenheder eller ønsker yderligere 
oplysninger.
4. Forespørgsler om indbyrdes forbundne 
anliggender kan besvares sammen.

Or. en
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