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Ændringsforslag 2
Giuseppe Gargani

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Formanden indleder søgsmål på 
Parlamentets vegne i overensstemmelse 
med det kompetente udvalgs henstilling.

3. Formanden fremsætter bemærkninger
eller indtræder i retssager på Parlamentets 
vegne efter høring af det kompetente 
udvalg.

Formanden kan ved den efterfølgende 
mødeperiodes begyndelse anmode 
Parlamentet om at tage stilling til, om 
søgsmålet skal opretholdes. Beslutter 
Parlamentet med et flertal af de afgivne 
stemmer, at søgsmålet ikke skal 
opretholdes, foranlediger formanden, at 
søgsmålet hæves.

Påtænker formanden at afvige fra det 
kompetente udvalgs udtalelse, forelægges 
spørgsmålet straks for Parlamentet.

Indleder formanden søgsmål i modstrid 
med det kompetente udvalgs henstilling, 
anmoder han ved begyndelsen af den 
efterfølgende mødeperiode Parlamentet 
om at tage stilling til, om søgsmålet skal 
opretholdes.

Formanden kan i hastetilfælde tage 
foreløbige skridt på grundlag af en 
henstilling fra det kompetente udvalgs 
formand. I så fald iværksættes den i dette 
stykke fastsatte procedure ved først givne 
lejlighed.

Or. en

Ændringsforslag 3
Francesco Enrico Speroni

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Formanden fremsætter bemærkninger 
eller indtræder i retssager på 
Parlamentets vegne ved de kompetente 
fællesskabsinstanser efter høring af det 
kompetente udvalg.
Påtænker formanden at afvige fra det 
kompetente udvalgs udtalelse, orienterer 
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han Formandskonferencen herom.
Finder Formandskonferencen, at der ikke 
er anledning til at fremsætte 
bemærkninger eller indtræde i retssager 
ved Domstolen i sager vedrørende 
gyldigheden af en retsakt vedtaget af 
Europa-Parlamentet og Rådet i 
fællesskab, forelægges spørgsmålet straks 
for Parlamentet.
Formanden kan efter høring af det 
kompetente udvalgs ordfører for 
retstvister tage foreløbige skridt, såfremt 
dette er nødvendigt for at overholde 
Domstolens tidsfrister. I så fald 
iværksættes den i dette stykke fastsatte 
procedure ved først givne lejlighed.

Or. it

Ændringsforslag 4
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Formanden fremsætter bemærkninger 
eller indtræder i retssager på 
Parlamentets vegne ved de kompetente 
fællesskabsinstanser efter høring af det 
kompetente udvalg.
Påtænker formanden at afvige fra det 
kompetente udvalgs udtalelse, orienterer 
han Formandskonferencen herom.
Finder Formandskonferencen, at der på 
grund af nye juridiske omstændigheder
ikke er grund til at fremsætte 
bemærkninger eller indtræde i retssager 
ved Domstolen vedrørende gyldigheden af 
en retsakt vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet i fællesskab, 
forelægges spørgsmålet straks for 
Parlamentet.
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Formanden kan tage foreløbige skridt, 
hvis dette er nødvendigt for at overholde 
Domstolens tidsfrister. I så fald 
iværksættes den i dette stykke fastsatte 
procedure ved først givne lejlighed.

Or. en

Ændringsforslag 5
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Formanden fremsætter bemærkninger 
eller indtræder i retssager på 
Parlamentets vegne ved de kompetente 
fællesskabsinstanser efter høring af det 
kompetente udvalg. 
Påtænker formanden at afvige fra det 
kompetente udvalgs henstilling, orienterer 
han det kompetente udvalg og 
Formandskonferencen herom med 
angivelse af begrundelsen for sin 
beslutning.
Finder Formandskonferencen, at der ikke 
er anledning til at fremsætte 
bemærkninger eller indtræde i retssager 
ved Domstolen vedrørende gyldigheden af 
en retsakt vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet i fællesskab, 
forelægges spørgsmålet straks for 
Parlamentet.

Formanden kan i hastetilfælde træffe 
foreløbige forholdsregler, hvis dette er 
nødvendigt for at overholde Domstolens 
tidsfrister. I så fald iværksættes den i dette 
stykke fastsatte procedure ved først givne 
lejlighed.

Or. en
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