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Ændringsforslag 24
Richard Corbett
Kompromisændringsforslag

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 111 - stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Ethvert medlem kan stille forespørgsler 
til Den Europæiske Centralbank med 
anmodning om skriftlig besvarelse. 

1. Ethvert medlem kan i overensstemmelse 
med retningslinjerne1 stille forespørgsler 
til Den Europæiske Centralbank. 

______________
1Se bilag IIa.

Or. en

Ændringsforslag 25
Richard Corbett
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 11 (Richard Corbett), 22 (József 
Szájer) og 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

BILAG II a
Retningslinjer for forespørgsler til 

skriftlig besvarelse efter artikel 110 og 
111

1. Forespørgsler til skriftlig besvarelse
- skal vedrøre anliggender, der hører 
under den pågældende institutions 
kompetence- og ansvarsområde og være 
af almen interesse

- skal være kortfattede og indeholde et 
forståeligt spørgsmål
- må ikke indeholde stødende sprogbrug
- må ikke vedrøre rent personlige 
anliggender.
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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 
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. 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 samlet.

Or. en

(3., 4. og 5. led i dette ændringsforslag har samme ordlyd som de tilsvarende led i 
ændringsforslag 21, og titlen samt 1. led er let omskrevet. 2. led i dette ændringsforslag har 

næsten samme ordlyd som det tilsvarende led i ændringsforslag 22).
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