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Ændringsforslag 85
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Horisontalt ændringsforslag

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Et ændringsforslag, der gælder hele 
teksten, om ikke at medtage nogen 
bestemmelser vedrørende 
Lissabontraktaten, før 
ratifikationsprocessen er fuldført.

Or. en

Begrundelse

Sådanne bestemmelser kan kun vedtages, hvis og når ratifikationen af Lissabontraktaten er 
fuldført. Uden at eventuelt forberedende arbejde og drøftelser i udvalgene derved 
indskrænkes, vil der være tid nok til, at det næste Europa-Parlament kan genoptage og 
færdiggøre dette i tiden mellem, ratifikationsprocessen er fuldført, og den nye traktat 
eventuelt træder i kraft.

Ændringsforslag 86
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Parlamentet kan vedtage regler om 
gennemsigtighed vedrørende 
medlemmernes økonomiske interesser, 
som vedføjes forretningsordenen1.

1. Parlamentet vedtager regler om 
gennemsigtighed vedrørende 
medlemmernes økonomiske interesser, 
som vedføjes forretningsordenen1.

Or. en

Begrundelse

Bilaget eksisterer allerede, og derfor kan Parlamentet vise, hvor stort dets engagement er i 
                                               
1 Se bilag I.
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spørgsmålet om gennemsigtighed. I overensstemmelse med dette engagement for 
gennemsigtighed bør det nævnes i bilaget, at de mundtlige oplysninger, et medlem afgiver om 
sine økonomiske interesser, optages i mødereferatet, ligesom det allerede er tilfældet med alle 
indlæg på plenarmøderne, det skal nødvendigvis være kendt på udvalgsniveau, når et medlem 
foreslås som ordfører.

Ændringsforslag 87
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 10 a – stk. 1 (nyt)
Artikel 10 a – stk. 2 (nyt)  (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 10 a
Observatører

1. Når en traktat om en stats tiltrædelse af 
Den Europæiske Union er blevet 
undertegnet, kan formanden efter at have 
opnået samtykke fra 
Formandskonferencen opfordre 
parlamentet i den tiltrædende stat til 
blandt sine egne medlemmer at udpege et 
antal observatører svarende til det 
fremtidige antal pladser i Europa-
Parlamentet, som den pågældende stat vil 
få tildelt. 
Disse observatører deltager i Parlamentets 
forhandlinger, indtil tiltrædelsestraktaten 
træder i kraft, og har ret til at tale i udvalg 
og politiske grupper.  De har hverken 
stemmeret eller ret til at opstille til poster i 
Parlamentet. Deres deltagelse har ingen 
retsvirkninger for Parlamentets arbejde.
Disse observatører ligestilles med 
medlemmer af Parlamentet, for så vidt 
angår anvendelse af Parlamentets 
faciliteter og godtgørelse af udgifter, der 
påføres dem i forbindelse med deres 
virksomhed som observatører.
2. (*) Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, 
indtil den ordning1 træder i kraft , hvorved 
visse medlemsstater får tildelt en række 
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ekstra pladser indtil udgangen af den 
syvende valgperiode. De berørte 
medlemsstater opfordres til som 
observatører at udpege de kandidater, der 
ville være blevet valgt, hvis de ekstra 
pladser allerede var blevet tildelt på det 
tidspunkt, da det forudgående valg til 
Europa-Parlamentet blev afholdt.
____________________________
1 Ifølge konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 11.-12. december 2008.

Or. en

Ændringsforslag 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 10 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 10 a (*)
Når Lissabontraktaten træder i kraft, vil 
de yderligere 18 medlemmer, der 
fremkommer som følge af forskellen 
mellem det antal medlemmer, der er 
fastsat for valget til Europa-Parlamentet i 
2009, og det antal, der er fastsat i 
erklæringerne til regeringskonferencens 
slutakt fra 2007, i overensstemmelse med 
den relevante erklæring fra Det 
Europæiske Råd i december 2008 
indtræde i Europa-Parlamentet som 
observatører. 
Disse observatørmedlemmer vil få alle de 
beføjelser, der tilkommer medlemmer af 
Europa-Parlamentet, når Den 
Europæiske Unions primære ret er blevet 
ændret i overensstemmelse med 
erklæringen fra Det Europæiske Råd i 
december 2008.
Det påhviler den enkelte berørte 
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medlemsstat at udpege 
observatørmedlemmerne i 
overensstemmelse med sin valglovgivning, 
og udpegelsen vedtages inden for en frist 
på 30 kalenderdage efter 
Lissabontraktens offentliggørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. es

Ændringsforslag 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4a. Formandskonferencen er ansvarlig 
for at organisere strukturerede høringer 
af det europæiske civilsamfund om emner 
af stor betydning på den europæiske 
politiske dagsorden. Præsidiet udpeger en 
næstformand til at varetage 
iværksættelsen af disse høringer. Denne 
næstformand aflægger regelmæssigt 
beretning om sin virksomhed på dette 
område til Formandskonferencen. 

Or. fr

Ændringsforslag 90
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 28 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Ethvert medlem kan stille spørgsmål om 
Præsidiets, Formandskonferencens eller 
kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål 
indgives skriftligt til formanden; de 
offentliggøres sammen med besvarelserne i

2. Ethvert medlem kan stille spørgsmål om 
Præsidiets, Formandskonferencens eller 
kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål 
indgives skriftligt til formanden og 
meddeles medlemmerne; de offentliggøres 
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Parlamentets Bulletin inden for en frist på 
30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

sammen med besvarelserne på
Parlamentets websted inden for en frist på 
30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 1 i udkastet til betænkning (PE 405.935 
v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til den omstændighed, at bulletinen ikke længere 
eksisterer.

Ændringsforslag 91
Íñigo Méndez de Vigo

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 30 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 30a
Tværpolitiske grupper

De enkelte medlemmer kan oprette 
tværpolitiske grupper, som kan spille en 
vigtig uformel rolle ved at fremme 
udveksling af synspunkter om specifikke 
emner på tværs af forskellige politiske 
grupper, idet der trækkes på medlemmer 
af forskellige parlamentariske udvalg og 
tilskyndes til kontakt mellem 
medlemmerne og civilsamfundet.
Tværpolitiske grupper kan ikke deltage i 
nogen virksomhed, der kan give 
anledning til forveksling med 
Parlamentets og dets organers officielle 
virksomhed. Forudsat, at betingelserne i 
de af Præsidiet vedtagne regler om 
oprettelse af tværpolitiske grupper 
opfyldes, skal de politiske grupper gøre 
det nemmere for de tværpolitiske grupper 
at udøve deres virksomhed ved at yde dem 
logistisk støtte.
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Or. en

Ændringsforslag 92
Kathy Sinnott

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 30 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 30a
Tværpolitiske grupper

De enkelte medlemmer kan oprette 
tværpolitiske grupper, som kan spille en 
vigtig uformel rolle ved at fremme 
udveksling af synspunkter om specifikke 
emner på tværs af forskellige politiske 
grupper, idet der trækkes på medlemmer 
af forskellige parlamentariske udvalg og 
tilskyndes til kontakt mellem 
medlemmerne og civilsamfundet.
Tværpolitiske grupper kan ikke deltage i 
nogen virksomhed, der kan give 
anledning til forveksling med 
Parlamentets og dets organers officielle 
virksomhed. Forudsat, at betingelserne i 
de af Præsidiet vedtagne regler om 
oprettelse af tværpolitiske grupper 
opfyldes, skal de politiske grupper gøre 
det nemmere for de tværpolitiske grupper 
at udøve deres virksomhed ved at yde dem 
logistisk støtte.

Or. en

Ændringsforslag 93
Richard Howitt

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 30 a (ny)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 30
Tværpolitiske grupper

De enkelte medlemmer kan oprette 
tværpolitiske grupper, som kan spille en 
vigtig uformel rolle ved at fremme 
udveksling af synspunkter om specifikke 
emner på tværs af forskellige politiske 
grupper, idet der trækkes på medlemmer 
af forskellige parlamentariske udvalg og 
tilskyndes til kontakt mellem 
medlemmerne og civilsamfundet.
Tværpolitiske grupper kan ikke deltage i 
nogen virksomhed, der kan give 
anledning til forveksling med 
Parlamentets og dets organers officielle 
virksomhed. Forudsat, at betingelserne i 
de af Præsidiet vedtagne regler om 
oprettelse af tværpolitiske grupper 
opfyldes, skal de politiske grupper gøre 
det nemmere for de tværpolitiske grupper 
at udøve deres virksomhed ved at yde dem 
logistisk støtte.

Or. en

Begrundelse

Dette beskriver i store træk de tværpolitiske gruppers rolle og betydning for fremme af 
samarbejdet på tværs af partier og udvalg og med civilsamfundet om specifikke emner, samt 
at arbejdet i de tværpolitiske grupper bør støttes i overensstemmelse med de regler, Præsidiet 
har vedtaget.

Ændringsforslag 94
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 34 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Grundlæggende rettigheder, Overholdelse af Den Europæiske Unions 
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subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincipperne, 

retsstatsprincippet og finansielle 
virkninger

charter om grundlæggende rettigheder

Under behandlingen af et forslag til 
retsakt undersøger Parlamentet navnlig, 
om forslaget respekterer de grundlæggende 
rettigheder, og i særdeleshed om retsakten 
er i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, subsidiaritets-
og proportionalitetsprincipperne samt 
retsstatsprincippet. Har forslaget 
finansielle virkninger, sikrer Parlamentet 
sig endvidere, at der er tilstrækkelige 
finansielle midler.

1. Parlamentet respekterer i hele sit virke 
fuldt og helt de grundlæggende rettigheder 
som fastlagt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Parlamentet respekterer endvidere fuldt 
og helt rettighederne og principperne i 
artikel 2 og artikel 6, stk. 2 og 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union.
2. Er det korresponderende udvalg, en 
politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer af den opfattelse, at et forslag 
til retsakt eller dele deraf ikke er i 
overensstemmelse med rettighederne i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, forelægges 
sagen på deres anmodning det udvalg, der 
er kompetent med hensyn til fortolkning 
af chartret om grundlæggende 
rettigheder. Dette udvalgs udtalelse 
vedføjes som bilag til det 
korresponderende udvalgs betænkning.
Hvis det korresponderende udvalg 
beslutter, at der foreligger en overtrædelse 
af rettighederne i chartret, sendes 
forslaget til retsakt tilbage til 
initiativtageren.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 2 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))
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Begrundelse

Det sidste punktum er indsat for at tillægge udvalgsudtalelser større betydning.

Ændringsforslag 95
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 36a (*)
Overholdelse af subsidiaritetsprincippet 

og proportionalitetsprincippet
1. Under behandlingen af et forslag til 
retsakt undersøger Parlamentet navnlig, 
om forslaget er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Medmindre 
der er tale om en sag af hastende karakter 
som omhandlet i artikel 4 i protokollen 
om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union, må Parlamentet ikke 
afslutte førstebehandlingen inden udløbet 
af den frist på otte uger, der er fastsat i 
artikel 6 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.
2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
spørgsmål, kan på det korresponderende 
udvalgs anmodning eller på eget initiativ 
beslutte at udarbejde henstillinger 
vedrørende et hvilket som helst forslag til 
retsakt.
3. Hvis et nationalt parlament sender en 
begrundet udtalelse til formanden i 
henhold til artikel 3 i protokollen om de 
nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i 
protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, henvises 
dokumentet til behandling i det 
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korresponderende udvalg og sendes til 
orientering til det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet. Når Parlamentet 
modtager en begrundet udtalelse, efter at 
det korresponderende udvalg har vedtaget 
sin betænkning, omdeles udtalelsen til 
alle medlemmer, før den sættes til 
afstemning som et mødedokument. 
Formanden for det korresponderende 
udvalg kan anmode om, at sagen henvises 
til fornyet behandling i udvalget.
4. Såfremt de begrundede udtalelser om, 
at et udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
ikke er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, repræsenterer 
mindst en tredjedel af samtlige de 
stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, eller en fjerdedel, når der er 
tale om et udkast til retsakt, der 
forelægges med hjemmel i artikel 76 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, træffer Parlamentet først 
afgørelse, når forslagsstilleren har 
angivet det videre forløb af proceduren.
5. Fremsættes der under den almindelige 
lovgivningsprocedure begrundede 
udtalelser om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
subsidiaritetsprincippet, og udtalelserne 
repræsenterer mindst et simpelt flertal af 
de stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, skal det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelsen 
af subsidiaritetsprincippet, under 
hensyntagen til de begrundede udtalelser 
fra de nationale parlamenter og fra 
Kommissionen, enten henstille til 
Parlamentet at forkaste forslaget under 
henvisning til, at subsidiaritetsprincippet 
er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet 
en hvilket som helst anden henstilling, 
som kan indeholde forslag om ændringer 
med henblik på overholdelsen af 
subsidiaritetsprincippet.
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Henstillingen forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning. Hvis en 
henstilling om forkastelse af forslaget 
vedtages med et flertal af de afgivne 
stemmer, erklærer formanden proceduren 
for afsluttet. Hvis Parlamentet ikke 
forkaster forslaget, fortsætter proceduren 
under hensyntagen til de henstillinger, 
der er vedtaget af Parlamentet.
6. Forelægger Regionsudvalget 
Parlamentet en udtalelse, hvori det er 
imod et forslag til retsakt under 
henvisning til, at subsidiaritetsprincippet 
er tilsidesat, henvises udtalelsen til det 
korresponderende udvalg og det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til de i stk. 1 
nævnte forhold. Sidstnævnte udvalg kan 
fremsætte henstillinger, som sættes under 
afstemning inden afslutningen af 
førstebehandlingen.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 5 i udkastet til 
betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Med ændringsforslaget indføjes de nye procedurer i forretningsordenen, hvorved de nationale 
parlamenter inddrages i forbindelse med overholdelsen af subsidiaritetsprincippet 
(proceduren med "det gule kort" og proceduren med "det orange kort"). 
Da Regionsudvalget ifølge artikel 8 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan anlægge sag under henvisning til overtrædelse af 
nærhedsprincippet, bør Parlamentet lægge særlig vægt på de udtalelser fra Regionsudvalget, 
som indeholder indvendinger mod den foreslåede retsakt med henvisning til 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 a (ny) (*)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 36a (*)
Undersøgelse af overholdelse af 

subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet

1. Under behandlingen af et forslag til 
retsakt undersøger Parlamentet navnlig, 
om forslaget respekterer 
subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Medmindre 
der er tale om en sag af hastende karakter 
som omhandlet i artikel 4 i protokollen 
om de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union, må Parlamentet ikke 
afslutte førstebehandlingen inden udløbet 
af den frist på otte uger, der er fastsat i 
artikel 6 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.
2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
spørgsmål, kan på det korresponderende 
udvalgs anmodning eller på eget initiativ, 
vedtage at udarbejde henstillinger 
vedrørende et hvilket som helst forslag til 
retsakt.
3. Hvis et nationalt parlament sender en 
begrundet udtalelse til formanden i 
henhold til artikel 3 i protokollen om de 
nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i 
protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, henvises 
dokumentet til behandling i det 
korresponderende udvalg og sendes til 
orientering til det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet. Når Parlamentet 
modtager en begrundet udtalelse, efter at 
det korresponderende udvalg har vedtaget 
sin betænkning, omdeles udtalelsen til 
alle medlemmer, før den sættes til 
afstemning som et mødedokument. 
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Formanden for det korresponderende 
udvalg kan anmode om, at sagen henvises 
til fornyet behandling i udvalget.
4. Såfremt de begrundede udtalelser om, 
at et udkast til lovgivningsmæssig retsakt 
ikke er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, repræsenterer 
mindst en tredjedel af samtlige de 
stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, eller en fjerdedel, når der er 
tale om et udkast til retsakt, der 
forelægges med hjemmel i artikel 76 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, træffer Parlamentet først 
afgørelse, når forslagsstilleren har 
angivet det videre forløb af proceduren.
5. Fremsættes der under den almindelige 
lovgivningsprocedure begrundede 
udtalelser om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
subsidiaritetsprincippet, og udtalelserne 
repræsenterer mindst et simpelt flertal af 
de stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, skal det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelsen 
af subsidiaritetsprincippet, under 
hensyntagen til de begrundede udtalelser 
fra de nationale parlamenter og fra 
Kommissionen, enten henstille til 
Parlamentet at forkaste forslaget under 
henvisning til, at subsidiaritetsprincippet 
er tilsidesat, eller forelægge Parlamentet 
en hvilket som helst anden henstilling, 
som kan indeholde forslag om ændringer 
med henblik på overholdelsen af 
subsidiaritetsprincippet.
Henstillingen forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning. Hvis 
henstillingen om forkastelse af forslaget 
vedtages med et flertal af de stemmer, der 
er afgivet i Europa-Parlamentet, eller hvis 
et flertal på 55 % af Rådets medlemmer er 
imod forslaget, erklærer formanden 
proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet 
ikke forkaster forslaget, fortsætter 
proceduren under hensyntagen til de 
henstillinger, der er vedtaget af 
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Parlamentet.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 5 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 97
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 36a (*)
Undersøgelse af overensstemmelse med 

subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet

1. Under behandlingen af et forslag til 
retsakt undersøger Parlamentet navnlig, 
om forslaget respekterer 
subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. Medmindre 
der er tale om en sag af hastende karakter 
som omhandlet i artikel 4 i protokol (nr. 
1) om de nationale parlamenters rolle i 
Den Europæiske Union, må Parlamentet 
ikke afslutte førstebehandlingen inden 
udløbet af den frist på otte uger, der er 
fastsat i artikel 6 i protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.
2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
spørgsmål, kan på det for det pågældende 
sagsområde kompetente udvalgs 
anmodning eller på eget initiativ vedtage 
at udarbejde henstillinger vedrørende et 
hvilket som helst forslag til retsakt.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 5 i udkastet til betænkning 
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(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Med dette ændringsforslag opdeles procedurerne for gennemførelse af kontrol af 
overholdelse af subsidiaritetsprincippet i deres forskellige faser.

Ændringsforslag 98
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 b (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 36b (*)
Begrundede udtalelser

1. Hvis et nationalt parlament sender en 
begrundet udtalelse til formanden i 
henhold til artikel 3 i protokol (nr. 1) om 
de nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i protokol 
(nr. 2) om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, henvises 
dokumentet til behandling i det for det
pågældende sagsområde kompetente 
udvalg og sendes til orientering til det 
udvalg, der er kompetent med hensyn til 
overholdelse af subsidiaritetsprincippet. 
Udvalgene tager hensyn til den 
begrundede udtalelse jf. protokol nr. 2, 
artikel 7, stk. 1. Når Parlamentet 
modtager en begrundet udtalelse, efter at 
det for det pågældende sagsområde 
kompetente udvalg har vedtaget sin 
betænkning, omdeles udtalelsen til alle 
medlemmer, før den sættes til afstemning 
som mødedokument. Formanden for det 
for det pågældende sagsområde 
kompetente udvalg kan anmode om, at 
sagen henvises til fornyet behandling i 
udvalget.
2. Såfremt, jf. protokol nr. 2, artikel 7, stk. 
2, de begrundede udtalelser om, at et 
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udkast til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
er i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, repræsenterer 
mindst en tredjedel af samtlige de 
stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, eller en fjerdedel, når der er 
tale om et udkast til retsakt, der 
forelægges med hjemmel i artikel 76 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, træffer Parlamentet først 
afgørelse, når forslagsstilleren har 
angivet det videre forløb af proceduren.
3. Såfremt, jf. protokol nr. 2, artikel 7, stk. 
3, sådanne begrundede udtalelser 
repræsenterer mindst et simpelt flertal af 
de stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, behandler det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet, de begrundede 
udtalelser fra de nationale parlamenter og 
Kommissionen, efter at det har givet det 
for det pågældende sagsområde 
kompetente udvalg mulighed for at blive 
hørt. Inden afslutningen af 
førstebehandlingen skal udvalget enten 
henstille til Parlamentet at forkaste 
forslaget med henvisning til, at 
subsidiaritetsprincippet er tilsidesat, eller 
forelægge Parlamentet en hvilken som 
helst anden henstilling, som kan 
indeholde forslag om ændringer med 
henblik på overholdelsen af 
subsidiaritetsprincippet.
Henstillingen forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning. Hvis en 
henstilling om at forkaste forslaget 
vedtages med et flertal af de stemmer, der 
er afgivet i Parlamentet, eller hvis et 
flertal på 55 % af Rådets medlemmer er 
imod forslaget, erklærer formanden 
proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet 
ikke forkaster forslaget, fortsætter 
proceduren under hensyntagen til de 
henstillinger, der er vedtaget af 
Parlamentet.
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4. Forelægger Regionsudvalget 
Parlamentet en udtalelse, hvori det er 
imod et forslag til retsakt under 
henvisning til, at subsidiaritetsprincippet 
er tilsidesat, henvises udtalelsen til det for 
det pågældende sagsområde kompetente 
udvalg og det udvalg, der er kompetent 
med hensyn til overholdelsen af 
subsidiaritetsprincippet. Sidstnævnte 
udvalg kan fremsætte henstillinger, som 
sættes under afstemning inden 
afslutningen af førstebehandlingen.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 5 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en fortsættelse af beskrivelsen af procedurerne, der skal vedtages af 
Parlamentet, for at det kan opfylde dets forpligtelser i alle detaljer under de nye 
bestemmelser om subsidiaritet.

Ændringsforslag 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 39 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 
om at fremsætte passende forslag med 
henblik på vedtagelse af nye retsakter eller 
ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-
traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 
en beslutning på grundlag af en 
initiativbetænkning fra det kompetente 
udvalg. Beslutningen vedtages med et 
absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer. Parlamentet kan samtidig 
fastsætte en frist for forelæggelsen af et 
sådant forslag.

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 
om at fremsætte passende forslag med 
henblik på vedtagelse af nye retsakter eller 
ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-
traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 
en beslutning på grundlag af en 
initiativbetænkning fra det kompetente 
udvalg. Beslutningen vedtages med et 
absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer under den endelige 
afstemning. Parlamentet kan samtidig 
fastsætte en frist for forelæggelsen af et 
sådant forslag.
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Or. en

Ændringsforslag 100
Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 39 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 
om at fremsætte passende forslag med 
henblik på vedtagelse af nye retsakter eller 
ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-
traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 
en beslutning på grundlag af en 
initiativbetænkning fra det kompetente 
udvalg. Beslutningen vedtages med et 
absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer. Parlamentet kan samtidig 
fastsætte en frist for forelæggelsen af et 
sådant forslag. 

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 
om at fremsætte passende forslag med 
henblik på vedtagelse af nye retsakter eller 
ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-
traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 
en beslutning på grundlag af en 
initiativbetænkning fra det kompetente 
udvalg. Beslutningen vedtages med et 
absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer under den endelige 
afstemning. Parlamentet kan samtidig 
fastsætte en frist for forelæggelsen af et 
sådant forslag.

Or. de

Ændringsforslag 101
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 41 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høring om initiativer fra en medlemsstat Lovgivningsprocedurer om initiativer fra 
en medlemsstat

1. Initiativer fra en medlemsstat, jf. EF-
traktatens artikel 67, stk. 1, og EU-
traktatens artikel 34, stk. 2, og artikel 42, 
behandles efter bestemmelserne i denne 
artikel og artikel 34-37, 40 og 51 i denne 
forretningsorden.

1. Initiativer fra en medlemsstat, jf. artikel 
76 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, behandles efter 
bestemmelserne i denne artikel og artikel 
34-37, 40 og 51 i denne forretningsorden.

2. Det kompetente udvalg kan indbyde en 
repræsentant for den medlemsstat, der 

2. Det kompetente udvalg kan indbyde 
repræsentanter for de medlemsstater, der 
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fremsætter initiativet, til at fremlægge dette 
for udvalget. Vedkommende kan ledsages 
af Rådets formandskab.

fremsætter et initiativ, til at fremlægge 
dette for udvalget. Repræsentanterne kan 
ledsages af Rådets formandskab.

3. Inden det kompetente udvalg går over til 
afstemning, anmoder det Kommissionen 
om at oplyse, om den har udarbejdet en 
holdning til initiativet, og i givet fald 
tilkendegive sin holdning over for 
udvalget.

3. Inden det kompetente udvalg går over til 
afstemning, anmoder det Kommissionen 
om at oplyse, om den har udarbejdet en 
holdning til initiativet, og i givet fald 
tilkendegive sin holdning over for 
udvalget.

4. Når Parlamentet får forelagt to eller flere 
forslag fra Kommissionen og/eller 
medlemsstaterne med samme 
lovgivningsformål samtidig eller inden for 
en kort periode, behandler Parlamentet 
dem i én betænkning. Det kompetente 
udvalg angiver i sin betænkning, hvilken 
tekst det stiller ændringsforslag til, og det 
henviser til alle andre tekster i den 
lovgivningsmæssige beslutning.

4. Når Parlamentet får forelagt to eller flere 
forslag fra Kommissionen og/eller 
medlemsstaterne med samme 
lovgivningsformål samtidig eller inden for 
en kort periode, behandler Parlamentet 
dem i én betænkning. Det kompetente 
udvalg angiver i sin betænkning, hvilken 
tekst det stiller ændringsforslag til, og det 
henviser til alle andre tekster i den 
lovgivningsmæssige beslutning.

5. Fristen i EU-traktatens artikel 39, stk. 
1, løber fra det tidspunkt, hvor det er 
meddelt på plenarmødet, at Parlamentet 
på de officielle sprog har modtaget et 
initiativ og begrundelsen herfor, hvoraf 
fremgår, at initiativet er i 
overensstemmelse med protokollen om 
anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, der er knyttet 
som bilag til EF-traktaten.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 6 og 12 i udkastet til betænkning (PE 
405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 
i initiativbetænkninger, behandles af 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 
i initiativbetænkninger, behandles af 
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Parlamentet efter proceduren i artikel 131a 
med kortfattet forelæggelse. Der kan ikke
behandles ændringsforslag til sådanne 
forslag til beslutninger 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 
betænkningens emne giver anledning til en 
prioriteret forhandling på plenarmødet, når 
betænkningen er udarbejdet i medfør af en 
i artikel 38a eller 39 omhandlet initiativret, 
eller når betænkningen kan betragtes som 
en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 
som Formandskonferencen har opstillet. 

Parlamentet efter proceduren i artikel 131a 
med kortfattet forelæggelse. Der kan kun 
behandles ændringsforslag til sådanne 
forslag til beslutninger på plenarmødet, 
hvis de er indgivet af ordføreren for at tage 
hensyn til nye oplysninger eller af mindst 
to politiske grupper eller mindst 1/10 af 
medlemmerne af Parlamentet. Grupper, 
der ikke stiller ændringsforslag, kan 
indgive alternative beslutningsforslag, jf. 
artikel 151, stk. 4. Dette stykke finder ikke 
anvendelse, når betænkningens emne giver 
anledning til en prioriteret forhandling på 
plenarmødet, når betænkningen er 
udarbejdet i medfør af en i artikel 38a eller 
39 omhandlet initiativret, eller når 
betænkningen kan betragtes som en 
strategisk betænkning ifølge de kriterier, 
som Formandskonferencen har opstillet.

Or. en

Begrundelse

De seneste erfaringer har vist, at eksperimentet med et generelt forbud mod ændringsforslag 
til egne initiativbetænkninger på plenarmøderne fører til dårlige resultater, navnlig i 
forbindelse med komplekse emner, der ikke nyder nogen særlig respekt.  Mange 
parlamentsmedlemmer har beklaget sig over den måde, artikel 45, stk. 2, fungerer på i 
praksis. Med dette ændringsforslag ville det være muligt for to eller flere grupper eller for 10 
% af medlemmerne at stille ændringsforslag. Grupper, der ikke har været med til at stille 
sådanne ændringsforslag, vil stadigvæk kunne fremsætte alternative beslutningsforslag.

Bemærk, at ALDE's ændringsforslag til artikel 151, stk. 4, er forbundet med dette forslag.

Ændringsforslag 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 
i initiativbetænkninger, behandles af 
Parlamentet efter proceduren i artikel 131a 

2. Forslag til beslutninger, der er indeholdt 
i initiativbetænkninger, behandles af 
Parlamentet efter proceduren i artikel 131a 
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med kortfattet forelæggelse. Der kan ikke 
behandles ændringsforslag til sådanne 
forslag til beslutninger 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 
betænkningens emne giver anledning til en 
prioriteret forhandling på plenarmødet, når 
betænkningen er udarbejdet i medfør af en 
i artikel 38a eller 39 omhandlet initiativret, 
eller når betænkningen kan betragtes som 
en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 
som Formandskonferencen har opstillet.

med kortfattet forelæggelse. Dette stykke 
finder ikke anvendelse, når betænkningens 
emne giver anledning til en prioriteret 
forhandling på plenarmødet, når 
betænkningen er udarbejdet i medfør af en 
i artikel 38a eller 39 omhandlet initiativret, 
eller når betænkningen kan betragtes som 
en strategisk betænkning ifølge de kriterier, 
som Formandskonferencen har opstillet.

Or. en

Begrundelse

De begrænsninger, dette lagde på plenarforsamlingen om ikke at stille ændringsforslag eller 
anmode om delte eller særskilte afstemninger, har forårsaget flere problemer, end de har løst. 
Medmindre en betænkning er af stratetisk betydning, er der dog ikke behov for en fuld 
forhandling, og en kortfattet forelæggelse er tilstrækkelig.

Ændringsforslag 104
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 47 – led 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

- De berørte formænd og ordførere skal i 
fællesskab søge at identificere de dele af 
teksten, der henhører under deres 
enekompetence eller under deres fælles 
kompetence, og aftale de nærmere 
retningslinjer af deres samarbejde. 

– De berørte formænd og ordførere skal i 
fællesskab søge at identificere de dele af 
teksten, der henhører under deres 
enekompetence eller under deres fælles 
kompetence, og aftale de nærmere 
retningslinjer for deres samarbejde. Ved 
uenighed om kompetenceafgrænsningen 
forelægges spørgsmålet på foranledning 
af et af de berørte udvalg for 
Formandskonferencen, som kan træffe 
afgørelse om de respektive 
kompetencespørgsmål eller bestemme, at 
proceduren med fælles udvalgsmøder, jf. 
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artikel 47a, skal finde anvendelse. Artikel 
179, stk. 2, andet og tredje punktum 
finder tilsvarende anvendelse. 

Or. en

Ændringsforslag 105
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 47 – led 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

- Det korresponderende udvalg accepterer 
uden afstemning ændringsforslag fra et 
associeret udvalg, hvis de vedrører 
spørgsmål, med hensyn til hvilke 
formanden for det korresponderende 
udvalg på grundlag af bilag VI og efter 
høring af formanden for det associerede 
udvalg finder, at de udelukkende falder ind 
under det associerede udvalgs sagsområde, 
og forslagene ikke er i modstrid med andre 
dele af betænkningen. Formanden for det 
korresponderende udvalg tager hensyn til 
en eventuel aftale indgået i henhold til det 
foregående led.

Det korresponderende udvalg accepterer 
uden afstemning ændringsforslag fra et 
associeret udvalg, hvis de vedrører 
spørgsmål, som henhører under det 
associerede udvalgs enekompetence. Hvis 
et korresponderende udvalg afviser et 
ændringsforslag vedrørende spørgsmål, 
der henhører under det korresponderende 
udvalgs og et associeret udvalgs fælles 
kompetence, kan det associerede udvalg 
stille disse ændringsforslag direkte til 
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 106
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 47 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 47a
Procedure med fælles udvalgsmøder

Formandskonferencen kan, såfremt de i 
artikel 46, stk. 1, og artikel 47 fastsatte 
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betingelser er opfyldt, og såfremt den 
finder, at spørgsmålet er af væsentlig 
betydning, bestemme, at proceduren med 
fælles udvalgsmøder og en fælles 
afstemning skal finde anvendelse. I så 
fald udarbejder de respektive ordførere et 
enkelt udkast til betænkning, som 
behandles af og sættes til afstemning i de 
berørte udvalg på fælles møder, der 
afholdes under et fælles formandsskab 
bestående af de berørte udvalgsformænd. 
De berørte udvalg kan nedsætte 
arbejdsgrupper på tværs af udvalgene til 
forberedelse af de fælles møder og 
afstemninger.

Or. en

Ændringsforslag 107
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Formanden fremsender forslaget i den af 
Parlamentet vedtagne affattelse sammen 
med den dertil hørende beslutning til Rådet 
og Kommissionen som Parlamentets 
udtalelse. 

3. Formanden fremsender forslaget i den af 
Parlamentet vedtagne affattelse sammen 
med den dertil hørende beslutning til Rådet 
og Kommissionen som Parlamentets 
holdning.

(Horisontalt ændringsforslag: I alle 
forretningsordenens bestemmelser 
vedrørende den almindelige 
lovgivningsprocedure erstattes ordene 
"Parlamentets udtalelse" med 
"Parlamentets holdning")

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 8 i udkastet til 
betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))
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Begrundelse

Under førstebehandlingen vedtager Parlamentet ikke længere en "udtalelse", men en 
"holdning".

Ændringsforslag 108
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 52 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 
flertal af de afgivne stemmer, anmoder 
formanden, inden Parlamentet stemmer om 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 
Kommissionen om at tage sit forslag 
tilbage.

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 
flertal af de afgivne stemmer, eller 
vedtages et forslag om dets forkastelse 
(kan fremsættes af det korresponderende 
udvalg, en politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer), anmoder formanden, inden 
Parlamentet stemmer om forslaget til 
lovgivningsmæssig beslutning, 
Kommissionen om at tage sit forslag 
tilbage. 

Or. en

Begrundelse

 Ifølge forretningsordenen har det hidtil ikke været tilladt at fremsætte et forslag om 
forkastelse af Kommissionens forslag under førstebehandlingen, selv om der i visse tilfælde 
kan være behov for dette. Der bør anvendes samme procedure som den i artikel 61 anførte 
vedrørende forkastelse af Rådets fælles holdning.

Ændringsforslag 109
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 52 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 
flertal af de afgivne stemmer, anmoder 
formanden, inden Parlamentet stemmer om 

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 
flertal af de afgivne stemmer, eller 
vedtages et forslag om dets forkastelse 
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forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 
Kommissionen om at tage sit forslag 
tilbage.

(kan fremsættes af det korresponderende 
udvalg eller mindst 40 medlemmer), 
anmoder formanden, inden Parlamentet 
stemmer om forslaget til 
lovgivningsmæssig beslutning, 
Kommissionen om at tage sit forslag 
tilbage.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning (PE 405.935 
v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Ifølge forretningsordenen har det hidtil ikke været tilladt at fremsætte et forslag om 
forkastelse af Kommissionens forslag under førstebehandlingen, selv om der i visse tilfælde 
kan være behov for dette.

Ændringsforslag 110
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 53 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 53a (*)
Forslag til retsakt fremsat af en gruppe 

medlemsstater
Fremsættes et forslag til retsakt af en 
gruppe medlemsstater, kan 
repræsentanter for disse stater indbydes til 
at deltage i drøftelserne på udvalgsplan og
på plenarmøderne. Artikel 52 og 53 finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ændrer ændringsforslag 12 i udkastet til betænkning (PE 405.935 
v03.00 – FdR 757000)) Ordene "i givet fald" i andet punktum udgår, da de er overflødige.
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Ændringsforslag 111
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 65 a (ny) (indføjes under kapitel 6: Afslutning af lovgivningsproceduren)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 65a
Interinstitutionelle forhandlinger som led 

i lovgivningsprocedurer
1. Ved forhandlinger med de øvrige 
institutioner med henblik på indgåelsen af 
en aftale under lovgivningsproceduren 
iagttages adfærdskodeksen for 
forhandlinger i forbindelse med den 
fælles beslutningsprocedure1. I den 
afgørelse, hvorved et udvalg bemyndiger 
en delegation af dets medlemmer til at 
deltage i sådanne forhandlinger, kan der 
navnlig fastsættes et mandat, 
retningslinjer og prioriteringer for 
forhandlingerne.
Hvis sådanne forhandlinger afsluttes efter 
det korrespondrende udvalgs vedtagelse af 
en betænkning, kan dette udvalg stille 
ændringsforslag med henblik på 
opnåelsen af et kompromis med Rådet.
2. Finder artikel 47a anvendelse, træffes 
afgørelsen om indledning af 
forhandlinger, mandat og delegationens 
sammensætning desuden på fælles møder.
____________________________

1 Se bilag XVI e.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 22 i udkastet til 
betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Ændringsforslaget formaliserer praksis for indgåelse af aftaler under første- og 
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andenbehandlingen. Se også ændringsforslagene vedrørende artikel 182a (ny) og artikel 204, 
litra ca) (nyt).

Ændringsforslag 112
Philip Bushill-Matthews

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 65 a (ny) (indføjes under kapitel 6: Afslutning af lovgivningsproceduren)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 65a
Interinstitutionelle forhandlinger som led 

i lovgivningsprocedurer

Ved forhandlinger med de øvrige 
institutioner med henblik på indgåelsen af 
en aftale under lovgivningsproceduren 
iagttages adfærdskodeksen for 
forhandlinger i forbindelse med den 
fælles beslutningsprocedure1.

Det kan ikke automatisk antages, at 
udvalgets delegation vil indlede 
forhandlinger med de øvrige institutioner. 
Udvalget skal i stedet træffe en specifik 
afgørelse, som skal afspejle bred enighed 
og tage hensyn til ordførerens holdning. 
Udvalget stemmer om nødvendigt om, 
hvorvidt der skal indledes forhandlinger, 
eller om sagen skal gå direkte til 
behandling på plenarmødet.
I den afgørelse, hvorved et udvalg 
bemyndiger en delegation af dets 
medlemmer til, under ledelse af 
ordføreren som vælges i henhold til 
artikel 42, stk. 2, at deltage i sådanne 
forhandlinger, kan der navnlig fastsættes
et mandat, retningslinjer og prioriteringer 
for forhandlingerne.
Hvis sådanne forhandlinger afsluttes efter 
det korresponderende udvalgs vedtagelse 
af en betænkning, kan dette udvalg stille 
ændringsforslag med henblik på 
opnåelsen af et kompromis med Rådet.



PE421.322v01-00 30/79 AM\773817DA.doc

DA

____________________________

1 Se bilag XVI e.

Or. en

Ændringsforslag 113
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 66

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Underretter Rådet i overensstemmelse 
med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
Parlamentet om, at det har godkendt dets 
ændringer og ikke i øvrigt har ændret 
Kommissionens forslag, eller har ingen af 
institutionerne ændret Kommissionens 
forslag, meddeler formanden på 
plenarmødet, at forslaget er endeligt
vedtaget.

Underretter Rådet i overensstemmelse med 
EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
Parlamentet om, at det har godkendt dets 
holdning, som gives den endelige 
udformning i henhold til artikel 172a, 
meddeler formanden på plenarmødet, at 
forslaget er vedtaget med en ordlyd 
svarende til Parlamentets holdning.

2. Inden meddelelsen kontrollerer 
formanden, at eventuelt tekniske 
justeringer, som Rådet har foretaget i 
forslaget, ikke berører indholdet. I 
tvivlstilfælde hører formanden det 
kompetente udvalg. Anses visse ændringer 
for at berøre indholdet, underretter 
formanden Rådet om, at Parlamentet vil 
foretage en andenbehandling, så snart 
betingelserne i artikel 57 er opfyldt.
3. Efter en meddelelse i henhold til stk. 1 
undertegner formanden sammen med 
Rådets formand forslaget til retsakt og 
foranlediger, at det offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 
68.

Or. en

(Erstatter ændringsforslag 23 i udkastet til betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))
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Begrundelse

Ændringen tager hensyn til den nye procedure i artikel 172a (ny).

Ændringsforslag 114
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 – overskrift

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Undertegnelse af vedtagne retsakter Krav til udformning af retsakter

Or. en

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt at en artikel omhandler de formelle krav til udformning af 
retsakter, mens en anden artikel omhandler deres undertegnelse og offentliggørelse (se den 
nye artikel 68a). 

Ændringsforslag 115
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Teksten til retsakter, som vedtages af 
Parlamentet og Rådet i fællesskab, 
undertegnes af formanden og 
generalsekretæren, efter at det er 
kontrolleret, at alle procedurer er behørigt 
overholdt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 68 - overskrift.



PE421.322v01-00 32/79 AM\773817DA.doc

DA

Ændringsforslag 116
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 – stk. 7

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

7. Ovennævnte retsakter offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende på 
foranledning af Parlamentets og Rådets 
generalsekretærer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 68 - overskrift.

Ændringsforslag 117
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 a (ny) (indføjes under kapitel 6 AFSLUTNING AF 
LOVGIVNINGSPROCEDUREN efter artikel 68)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68a
Undertegnelse af vedtagne retsakter

Retsakter vedtaget i henhold til 
proceduren i EF-traktatens artikel 251 
undertegnes af formanden og 
generalsekretæren, efter at teksten, som 
vedtaget i henhold til artikel 172a, har 
fået sin endelige udformning, og efter en 
kontrol af, at alle procedurer er behørigt 
overholdt, og offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende af 
generalsekretæren for Parlamentet og for 
Rådet.

Or. en
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Begrundelse

En særlig artikel om undertegnelse og offentliggørelse af retsakter vedtaget efter proceduren 
med fælles beslutningstagen i modsætning til den nye generelle artikel 172a, der finder 
anvendelse på alle tekster vedtaget af Parlamentet.

Ændringsforslag 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Overskrift på kapitel 6 a (nyt) (*) (indføjes efter artikel 68 og inden kapitel 7)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

KAPITEL 6a (*)
INSTITUTIONELLE SPØRGSMÅL

Or. en

Ændringsforslag 119
Johannes Voggenhuber

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 a (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68a (*)
Almindelig traktatrevision

1. Det kompetente udvalg kan i medfør af 
artikel 38a og 45 forelægge Parlamentet 
en betænkning med forslag til revision af 
traktaterne til forelæggelse for Rådet. 
2. Beslutter Det Europæiske Råd at 
indkalde et konvent, udnævnes Europa-
Parlamentets repræsentanter på 
Parlamentets plenarmøde på forslag af de 
respektive politiske grupper.
Parlamentets delegation vælger en leder 
og kandidater til medlemskab af den 
styregruppe eller det præsidium, som 
konventet måtte nedsætte.
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3. Anmoder Det Europæiske Råd 
Parlamentet om at godkende en 
beslutning om ikke at indkalde et konvent 
til behandling af de foreslåede ændringer 
af traktaterne, henvises spørgsmålet til det 
kompetente udvalg i overensstemmelse 
med artikel 75.
Såfremt Det Europæiske Råds forslag, 
enten angående dets mandat eller dets 
resultat, ændres af konferencen mellem 
repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, undersøger Parlamentet, om 
ændringerne er dækket af dets 
godkendelse, og hvis dette ikke er 
tilfældet, tilbagekaldes godkendelsen.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 26 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 120
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 a (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68a (*)
Almindelig traktatrevision

1. Det kompetente udvalg kan i medfør af 
artikel 38a og 45 forelægge Parlamentet 
en betænkning med forslag til revision af 
traktaterne til forelæggelse for Rådet.
2. Beslutter Det Europæiske Råd at 
indkalde et konvent, udnævnes 
Parlamentets repræsentanter af 
Parlamentet på forslag af 
Formandskonferencen.
I forslaget udpeges der en leder af 
Parlamentets delegation og kandidater til 
medlemskab af den styregruppe eller det 
præsidium, som konventet måtte nedsætte.
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3. Anmoder Det Europæiske Råd 
Parlamentet om at godkende en 
beslutning om ikke at indkalde et konvent 
til behandling af de foreslåede ændringer 
af traktaterne, henvises spørgsmålet til det 
kompetente udvalg i overensstemmelse 
med artikel 75.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 26 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Det er måske ikke altid mest effektivt, at det er et medlem af konventets styregruppe, eller 
præsidium, der er formand for Parlamentets delegation.

Ændringsforslag 121
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 a (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68a (*)
Almindelig traktatrevision

1. Det kompetente udvalg kan i medfør af 
artikel 38a og 45 forelægge Parlamentet 
en betænkning med forslag til revision af 
traktaterne til forelæggelse for Rådet.
2. Beslutter Det Europæiske Råd at 
indkalde et konvent, udnævnes 
Parlamentets repræsentanter af 
Parlamentet på forslag af 
Formandskonferencen.
I forslaget udpeges der en leder af 
Parlamentets delegation.
3. Anmoder Det Europæiske Råd 
Parlamentet om at godkende en 
beslutning om ikke at indkalde et konvent 
til behandling af de foreslåede ændringer 
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af traktaterne, henvises spørgsmålet til det 
kompetente udvalg i overensstemmelse 
med artikel 75.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 26 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

I stk. 2 udgår sætningen "som skal være Parlamentets kandidat til medlemskab af den 
styregruppe eller det præsidium, som konventet måtte nedsætte", da den gør bestemmelsen for 
specifik.

Ændringsforslag 122
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 c (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68c (*)
Tiltrædelsestraktater

1. Enhver ansøgning fra en europæisk 
stat om at blive medlem af Den 
Europæiske Union henvises til 
behandling i det kompetente udvalg.
2. Parlamentet kan efter forslag fra det 
kompetente udvalg, en politisk gruppe 
eller mindst 40 medlemmer anmode 
Kommissionen og Rådet om at deltage i 
en debat, inden forhandlingerne med 
ansøgerstaterne indledes.
3. Under forhandlingerne giver 
Kommissionen og Rådet løbende - om 
nødvendigt fortroligt - det kompetente 
udvalg en udtømmende orientering om 
forhandlingernes forløb.
4. Parlamentet kan når som helst under 
forhandlingerne og på grundlag af en 
betænkning fra det kompetente udvalg 
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vedtage henstillinger og kræve, at disse 
tages i betragtning forud for indgåelsen af 
en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse 
af Den Europæiske Union.
5. Når forhandlingerne er afsluttet, men 
inden aftalens underskrivelse, forelægges 
traktatudkastet Parlamentet til 
godkendelse i henhold til artikel 75.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 28 i udkastet 
til betænkning (PE 405.935 v03.00 - FdR 757000) og i den nuværende artikel 82, som udgår, 

hvis dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag 123
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 d (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68d (*)

Udtrædelse af Unionen
Ønsker en medlemsstat i medfør af artikel 
50 i traktaten om Den Europæiske Union 
at udtræde af Unionen, henvises sagen til 
det kompetente udvalg, jf. artikel 75. 
Artikel 68c finder tilsvarende anvendelse. 
Parlamentet træffer afgørelse om 
godkendelse af udtrædelsesaftalen med et 
flertal af de afgivne stemmer.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 29 i udkastet 
til betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 75700))

Begrundelse

Tager højde for, at det som noget nyt vil være muligt at udtræde af Unionen.
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Ændringsforslag 124
Marco Cappato

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 e (ny) (indføjes under kapitel 6a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68e (*)

Medlemsstaternes overtrædelse af 
grundlæggende principper

1. Parlamentet kan på grundlag af en 
særlig betænkning fra det kompetente 
udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 
38a og 45:
a) stemme om et begrundet forslag om at 
opfordre Rådet til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 7, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Union
b) stemme om et forslag om at opfordre 
Kommissionen eller medlemsstaterne til at 
fremsætte forslag i henhold til artikel 7, 
stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union
c) stemme om et forslag om at opfordre 
Rådet til at træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 7, stk. 3, eller senere i 
henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om 
Den Europæiske Union.
2. Enhver anmodning fra Rådet til 
Parlamentet om at afgive samstemmende 
udtalelse om et forslag i medfør af artikel 
7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, meddeles på 
plenarmødet sammen med den 
pågældende medlemsstats bemærkninger 
og henvises til det kompetente udvalg, jf. 
artikel 75. Undtagen i særligt hastende og 
begrundede tilfælde træffer Parlamentet 
afgørelse efter forslag fra det kompetente 
udvalg.



AM\773817DA.doc 39/79 PE421.322v01-00

DA

3. Til vedtagelse af afgørelser i henhold til 
stk. 1 og 2 kræves et absolut flertal blandt 
Parlamentets medlemmer.
4. Det kompetente udvalg kan endvidere 
efter tilladelse fra Formandskonferencen 
forelægge et forslag til beslutning. I 
beslutningsforslaget redegøres for 
Parlamentets holdning til, om der 
foreligger en grov overtrædelse fra en 
medlemsstats side, og til hensigtsmæssige 
sanktioner samt til ændring eller 
tilbagekaldelse af sådanne sanktioner.
5. Det kompetente udvalg påser, at 
Parlamentet underrettes fuldt ud og om 
nødvendigt høres om alle 
opfølgningsforanstaltninger i forbindelse 
med en samstemmende udtalelse efter stk. 
3. Rådet opfordres til at redegøre for 
udviklingen. Efter forslag fra det 
kompetente udvalg, udarbejdet efter 
tilladelse fra Formandskonferencen, kan 
Parlamentet rette henstillinger til Rådet.

Or. it

Ændringsforslag 125
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 76 (*) (indføjes som artikel 68g under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 76 Rule 68g (*)
Procedurer i Parlamentet Forstærket samarbejde mellem 

medlemsstaterne
1. Anmodninger fra medlemsstater og 
forslag fra Kommissionen om 
bemyndigelse til at indføre et forstærket 
samarbejde mellem medlemsstater og 
høring af Parlamentet i henhold til EU-
traktatens artikel 40 A, stk. 2, henvises af 
formanden til behandling i det kompetente 
udvalg. Artikel 35, 36, 37, 40, 49-56 og 75 

1. Anmodninger om bemyndigelse til at 
indføre et forstærket samarbejde mellem 
medlemsstater i henhold til artikel 20 i 
traktaten om Den Europæiske Union
henvises af formanden til behandling i det 
kompetente udvalg. Artikel 35, 36, 37, 40, 
49-55 og 75 i denne forretningsorden 
finder anvendelse i relevant omfang.
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i denne forretningsorden finder anvendelse 
i relevant omfang.

2. Det kompetente udvalg påser, at 
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 11
og EU-traktatens artikel 27 A, 27 B, 40, 
43, 44 og 44 A overholdes.

2. Det kompetente udvalg påser, at 
bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om 
Den Europæiske Union og artikel 326-
334 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde overholdes.

3. Forslag til retsakter, der forelægges 
inden for rammerne af et etableret 
samarbejde, behandles af Parlamentet efter 
samme procedurer som forslag til retsakter, 
der forelægges uden for rammerne af et 
sådant forstærket samarbejde.

3. Forslag til retsakter, der forelægges 
inden for rammerne af et etableret 
samarbejde, behandles af Parlamentet efter 
samme procedurer som forslag til retsakter, 
der forelægges uden for rammerne af et 
sådant forstærket samarbejde. Artikel 40 
finder anvendelse.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 44 i udkastet 
til betænkning (PE 405.935 v03.00 - FdR 757000) og i den nuværende artikel 76, som udgår, 

hvis dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag 126
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69 b (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69b (*)
Arbejdsdokumenter

1. Følgende documenter stilles til 
rådighed for alle medlemmer:
a) Rådets meddelelse om udfaldet af dets 
forhandlinger om budgetforslaget
b) Rådets holdning til budgetforslaget, jf. 
artikel 314, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde
c) ethvert forslag til afgørelse om de 
foreløbige tolvtedele, jf. artikel 315 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
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2. Disse dokumenter forelægges det 
korresponderende udvalg. Alle berørte 
udvalg kan afgive udtalelse. 
3. Formanden fastsætter en frist, inden 
for hvilken de udvalg, der vil afgive 
udtalelse, skal sende denne til det 
korresponderende udvalg.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 34 i udkastet 
til betænkning (PE 405.935 v03.00 - FdR 757000) og i den nuværende artikel 1 i bilag IV, 

som udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag 127
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69 d (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69d (*)
Finansielt trepartsmøde

Parlamentets formand kan uddelegere sit 
ansvar, jf. artikel 324 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, til en 
næstformand med erfaring i 
budgetspørgsmål eller til formanden for 
det udvalg, der er kompetent med hensyn 
til budgetspørgsmål.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 36 i udkastet til betænkning (PE 405.935 
v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Den nye budgetprocedure nødvendiggør, at formændene for de tre institutioner mødes 
jævnligt.
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Ændringsforslag 128
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69 e (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69e (*)
Budgetforlig

1. Formanden indkalder til et møde i 
Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4 og 5, 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
2. Delegationens medlemmer udpeges af 
de politiske grupper hvert år forud for 
Parlamentets afstemning om Rådets 
holdning og helst blandt medlemmerne af 
det udvalg, der er kompetent med hensyn 
til budgetspørgsmål, og af andre berørte 
udvalg. Delegationen ledes af 
Parlamentets formand. Formanden kan 
uddelegere denne opgave til en 
næstformand med erfaring i 
budgetspørgsmål eller til formanden for 
det udvalg, der er kompetent med hensyn 
til budgetspørgsmål.
3. Artikel 64, stk. 2, 4, 5, 7 og 8, finder 
anvendelse.
4. Indgår Forligsudvalget på grundlag af 
Parlamentets og Rådets holdninger aftale 
om et fælles udkast, opføres spørgsmålet 
på dagsordenen for et plenarmøde, der 
afholdes inden en frist på fjorten dage fra 
datoen for aftalens indgåelse. Artikel 65, 
stk. 2 og 3, finder anvendelse.
5. Der stemmes om det fælles udkast som 
helhed ved én enkelt afstemning. Det 
korresponderende udvalg eller mindst 
1/10 af medlemmerne kan fremsætte et 
forslag om forkastelse af det fælles 
udkast, som der stemmes om ved 
navneopråb.
6. Hvis Parlamentet godkender det fælles 
udkast, mens Rådet forkaster det, kan det 
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korresponderende udvalg indgive alle 
eller nogle af Parlamentets ændringer til 
Rådets holdning med henblik på en 
bekræftelse i henhold til artikel 314, stk. 
7, litra d).
7. I de i stk. 5 og 6 nævnte tilfælde kan 
bestemmelserne i artikel 138 fraviges, for 
så vidt det er nødvendigt for at overholde 
fristerne.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 37 i udkastet til 
betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 129
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – stk. 1 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Parlamentet anmodes om en 
samstemmende udtalelse om et forslag, 
træffer det afgørelse på grundlag af en 
henstilling fra det kompetente udvalg om at 
vedtage eller forkaste forslaget.

1. Når Parlamentet anmodes om en 
godkendelse af et forslag, træffer det 
afgørelse på grundlag af en henstilling fra 
det kompetente udvalg om at vedtage eller 
forkaste forslaget.

Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt 
afstemning om det forslag, hvortil dets 
samstemmende udtalelse kræves efter EF-
eller EU-traktaten, og der kan ikke stilles 
ændringsforslag. Til vedtagelse af den 
samstemmende udtalelse kræves det 
flertal, der er anført i den artikel i EF- eller 
EU-traktaten, som udgør retsgrundlaget 
for forslaget.

Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt 
afstemning om det forslag, hvortil dets 
godkendelse kræves efter traktaten om 
Den Europæiske Union eller traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
og der kan ikke stilles ændringsforslag. Til 
vedtagelse af en godkendelse kræves det 
flertal, der er anført i den artikel i traktaten 
om Den Europæiske Union eller traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som udgør retsgrundlaget 
for forslaget.

Det kompetente udvalg kan endvidere 
udarbejde en dertil hørende beslutning.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 42 i udkastet til 
betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000)) Ordene "efter tilladelse fra 

Formandskonferencen" udgår i sidste afsnit.

Ændringsforslag 130
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – stk. 2 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Artikel 82, 83 og 95 finder anvendelse 
på henholdsvis tiltrædelsestraktater, 
internationale aftaler og fastslåelse af, at en 
medlemsstat groft og vedvarende 
overtræder fælles principper. Når et 
forstærket samarbejde vedrører et område, 
der hører under proceduren i EF-
traktatens artikel 251, finder artikel 76 i 
denne forretningsorden anvendelse.

2. Artikel 82, 83 og 95 finder anvendelse 
på henholdsvis tiltrædelsestraktater, 
internationale aftaler og fastslåelse af, at en 
medlemsstat groft og vedvarende 
overtræder fælles principper. Når et 
forstærket samarbejde vedrører et område, 
der hører under den almindelige 
lovgivningsprocedure, finder artikel 76 i 
denne forretningsorden anvendelse.

(Horisontalt ændringsforslag: I alle 
forretningsordenens bestemmelser med 
ordlyden "proceduren i EF-traktatens 
artikel 251" skal denne erstattes af 
ordlyden "den almindelige 
lovgivningsprocedure")

Or. en

Ændringsforslag 131
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – stk. 3 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Når Parlamentets samstemmende 
udtalelse kræves til et forslag til retsakt 
kan det kompetente udvalg for at fremme 
et positivt resultat af proceduren vedtage at 

3. Når Parlamentets godkendelse kræves til 
et forslag til retsakt eller en påtænkt 
international aftale kan det kompetente 
udvalg for at fremme et positivt resultat af 
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forelægge Parlamentet en 
interimsbetænkning om Kommissionens
forslag med et forslag til beslutning, der 
indeholder henstillinger om ændring eller 
gennemførelse af forslaget.

proceduren vedtage at forelægge 
Parlamentet en interimsbetænkning om 
forslaget til retsakt med et forslag til 
beslutning, der indeholder henstillinger om 
ændring eller gennemførelse af forslaget.

Vedtager Parlamentet mindst én af 
henstillingerne, anmoder Parlamentets 
formand om yderligere drøftelser med 
Rådet.
Det kompetente udvalg udarbejder sin 
endelige henstilling vedrørende 
Parlamentets samstemmende udtalelse på 
grundlag af resultatet af drøftelserne med 
Rådet.

(Horisontalt ændringsforslag: Med 
undtagelse af artikel 52 og 53 skal 
udtrykkene "Kommissionens forslag" og 
"kommissionsforslag" ændres til "forslag 
til retsakt" i hele forretningsordenen. 
Ændringen fra "legislative proposal" til 
"proposal for a legal act" vedrører ikke 
den danske tekst, da "legislative proposal" 
er oversat med "forslag til retsakt".)

Or. en

Ændringsforslag 132
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – stk. 3 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Når Parlamentets samstemmende 
udtalelse kræves til et forslag til retsakt kan 
det kompetente udvalg for at fremme et 
positivt resultat af proceduren vedtage at 
forelægge Parlamentet en 
interimsbetænkning om Kommissionens 
forslag med et forslag til beslutning, der 
indeholder henstillinger om ændring eller 
gennemførelse af forslaget.

3. Når Parlamentets godkendelse kræves til 
et forslag til retsakt eller en påtænkt 
international aftale kan det kompetente 
udvalg for at fremme et positivt resultat af 
proceduren vedtage at forelægge 
Parlamentet en interimsbetænkning om 
Kommissionens forslag med et forslag til 
beslutning, der indeholder henstillinger om 
ændring eller gennemførelse af forslaget.

Vedtager Parlamentet mindst én af 
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henstillingerne, anmoder Parlamentets 
formand om yderligere drøftelser med 
Rådet.
Det kompetente udvalg udarbejder sin 
endelige henstilling vedrørende 
Parlamentets samstemmende udtalelse på 
grundlag af resultatet af drøftelserne med 
Rådet.

(Horisontalt ændringsforslag: Med 
undtagelse af artikel 52 og 53 skal 
udtrykkene "Kommissionens forslag" og 
"kommissionsforslag" ændres til "forslag 
til retsakt" i hele forretningsordenen. 
Ændringen fra "legislative proposal" til 
"proposal for a legal act" eller "proposed 
legislative act" alt afhængigt af, hvad der 
passer bedst ud fra et grammatisk 
synspunkt, vedrører ikke den danske tekst, 
da "legislative proposal" er oversat med 
"forslag til retsakt" og dette bevares.)

Or. {EN}en

(Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 43 i udkastet 
til betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 133
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 83 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når der påtænkes indledt forhandlinger 
om indgåelse, fornyelse eller ændring af 
internationale aftaler, herunder aftaler 
inden for særlige områder som monetære 
spørgsmål eller handel, påser det 
kompetente udvalg, at Kommissionen - om 
nødvendigt fortroligt - giver Parlamentet en 
udtømmende orientering om dens 
henstillinger til forhandlingsmandat.

1. Når der påtænkes indledt forhandlinger 
om indgåelse, fornyelse eller ændring af 
internationale aftaler, herunder aftaler 
inden for særlige områder som monetære 
spørgsmål eller handel, kan det 
kompetente udvalg beslutte at udarbejde 
en betænkning eller på anden måde at 
følge proceduren og orientere 
Udvalgsformandskonferencen om sin 
beslutning. Hvor det er relevant, kan 
andre udvalg anmodes om en udtalelse i 
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henhold til artikel 46, stk. 1. Artikel 179, 
stk. 2, artikel 47 eller artikel 47a i denne 
forretningsorden finder anvendelse i 
relevant omfang.
Formanden og ordføreren for det 
kompetente udvalg og i givet fald fra de 
associerede udvalg træffer i fællesskab 
passende foranstaltninger til at sikre, at 
Kommissionen - om nødvendigt fortroligt -
giver Parlamentet en udtømmende 
orientering om dens henstillinger til 
forhandlingsmandat såvel som om de i stk. 
3 og 4 nævnte forhold.

Or. en

Ændringsforslag 134
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 86 – overskrift (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udnævnelse af særlige repræsentanter for 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Særlige repræsentanter

Or. en

Ændringsforslag 135
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4a. En særlig repræsentant, der er 
udpeget af Rådet og har et mandat i 
forbindelse med særlige politiske 
spørgsmål, kan opfordres til at afgive en 
redegørelse for det kompetente udvalg på 
Parlamentets eller på eget initiativ.
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Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver delvist ordlyden af den nuværende artikel 87, stk. 3, der 
udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages)

Begrundelse

Med denne ordlyd er det muligt at invitere særlige repræsentanter, når der er behov for det, 
og ikke kun i forbindelse med deres udnævnelse.

Ændringsforslag 136
Marco Cappato

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 95 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Til vedtagelse af afgørelser i henhold til 
stk. 1 og 2 kræves et flertal på 2/3 af de 
afgivne stemmer og et flertal af 
Parlamentets medlemmer.

3. Til vedtagelse af afgørelser i henhold til 
stk. 1 og 2 kræves støtte fra et absolut
flertal af Parlamentets medlemmer

Or. it

Ændringsforslag 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 97 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 97a
Borgerdeltagelse

På grundlag af en beslutning truffet af 
Formandskonferencen i henhold til 
artikel 24, stk. 4a, kan Parlamentet 
afholde offentlige debatter, som 
interesserede borgere kan deltage i, om 
emner af generel europæisk interesse.

Or. fr
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Ændringsforslag 138
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Rådet har vedtaget, hvem der 
indstilles til hvervet som formand for 
Kommissionen, anmoder formanden denne
om at afgive en redegørelse og forelægge 
sine politiske retningslinjer for 
Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af 
en forhandling. 

1. Når Det Europæiske Råd foreslår en 
kandidat  til hvervet som formand for 
Kommissionen, anmoder formanden 
kandidaten om at afgive en redegørelse og 
forelægge sine politiske retningslinjer for 
Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af 
en forhandling.

Rådet indbydes til at deltage i 
forhandlingen. 

Det Europæiske Råd indbydes til at 
deltage i forhandlingen. 

2. Parlamentet godkender eller forkaster 
indstillingen med et flertal af de afgivne 
stemmer.

2. Parlamentet vælger formanden for 
Kommissionen med et flertal af 
Parlamentets medlemmer.

Afstemningen er hemmelig.
3. Vælges kandidaten, underretter 
Parlamentets formand Rådet herom og 
anmoder det og den valgte formand for 
Kommissionen om at indstille kandidater 
til de forskellige poster som medlem af 
Kommissionen efter fælles overenskomst.

3. Vælges kandidaten, underretter 
Parlamentets formand Rådet herom og 
anmoder det og den valgte formand for 
Kommissionen om at indstille kandidater 
til de forskellige poster som medlem af 
Kommissionen efter fælles overenskomst.

4. Godkender Parlamentet ikke 
indstillingen, anmoder formanden Rådet
om at indstille en ny kandidat.

4. Opnår kandidaten ikke det krævede 
flertal, opfordrer formanden Det 
Europæiske Råd til inden for en måned at 
foreslå en ny kandidat til valg i 
overensstemmelse med den samme 
procedure.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 59 i udkastet til betænkning (PE 405.935 
v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

Tager Parlamentets nye ret til at vælge formanden for Kommissionen i betragtning.
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Ændringsforslag 139
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98 – stk. 1 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Rådet har vedtaget, hvem der 
indstilles til hvervet som formand for 
Kommissionen, anmoder formanden 
denne om at afgive en redegørelse og 
forelægge sine politiske retningslinjer for 
Parlamentet.  Redegørelsen efterfølges af 
en forhandling. 

1. Parlamentet vælger ved hemmelig 
afstemning formanden for Kommissionen 
med et flertal blandt sine medlemmer på 
forslag af Det Europæiske Råd, efter at 
han eller hun har forelagt sine politiske 
retningslinjer for Parlamentet. 
Forelæggelsen efterfølges af en 
forhandling.

Or. el

Ændringsforslag 140
Johannes Voggenhuber

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Rådet har vedtaget, hvem der 
indstilles til hvervet som formand for 
Kommissionen, anmoder formanden 
denne om at afgive en redegørelse og 
forelægge sine politiske retningslinjer for 
Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af 
en forhandling.

1. Efter en redegørelse fra kandidaten, 
som efterfølges af en forhandling, vælger 
Parlamentet formanden for 
Kommissionen med et flertal blandt sine 
medlemmer på forslag af Det Europæiske 
Råd. Opnår kandidaten ikke det krævede 
flertal, anmoder formanden Det 
Europæiske Råd om inden for en måned 
at foreslå en ny kandidat til valg i 
overensstemmelse med den samme 
procedure.

Rådet indbydes til at deltage i 
forhandlingen.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2.  Parlamentet godkender eller forkaster 
indstillingen med et flertal af de afgivne 
stemmer. 

2. Opnår kandidaten ikke det krævede 
flertal, opfordrer formanden Det 
Europæiske Råd til inden for en måned at 
foreslå en ny kandidat til valg i 
overensstemmelse med den samme 
procedure.

Afstemningen er hemmelig.

Or. el

Ændringsforslag 142
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 103 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Medlemmerne af Kommissionen, Rådet 
og Det Europæiske Råd kan på ethvert 
tidspunkt anmode formanden om at få 
ordet for at afgive en redegørelse. 
Formanden afgør, hvornår redegørelsen 
kan afgives, og om den kan efterfølges af 
en fuld forhandling eller af en periode på 
30 minutter, hvorunder medlemmerne kan 
stille korte, præcise spørgsmål. 

1. Medlemmerne af Kommissionen, Rådet 
og Det Europæiske Råd kan på ethvert 
tidspunkt anmode Parlamentets formand
om at få ordet for at afgive en redegørelse. 
Formanden for Det Europæiske Råd 
afgiver en redegørelse efter hvert møde i 
Det Europæiske Råd. Formanden afgør, 
hvornår redegørelsen kan afgives, og om 
den kan efterfølges af en fuld forhandling 
eller af en periode på 30 minutter, 
hvorunder medlemmerne kan stille korte, 
præcise spørgsmål. 

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter og gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 62 i udkastet 
til betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))
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Begrundelse

En tilpasning af bestemmelsen hvad angår formanden for Det Europæiske Råds særlige 
status.

Ændringsforslag 143
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 108 – stk. 1 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Et udvalg, en politisk gruppe eller 
mindst 40 medlemmer kan stille 
forespørgsler til Rådet eller Kommissionen 
med anmodning om, at de opføres på 
Parlamentets dagsorden. 

1. Et udvalg, en stående 
interparlamentariske delegation, en 
politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 
kan stille forespørgsler til Rådet eller 
Kommissionen med anmodning om, at de 
opføres på Parlamentets dagsorden.

Or. en

Ændringsforslag 144
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 115 – stk. 2 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Parlamentet kan i henhold til artikel 132 
lade et emne udgå af debatten og erstatte 
det med et nyt emne. Forslag til beslutning 
om de valgte emner skal indgives senest 
om aftenen den dag, hvor dagsordenen
godkendes. Den nøjagtige frist for 
indgivelse af de pågældende 
beslutningsforslag fastsættes af formanden.

Parlamentet kan i henhold til artikel 132 
lade et emne udgå af debatten og erstatte 
det med et nyt emne. Forslag til beslutning, 
der hver behandler ét punkt på dagsorden, 
indgives af det udvalg, der er kompetent 
med hensyn til beskyttelse af 
menneskerettighederne, under 
hensyntagen til relevante holdninger 
vedtaget af Parlamentet, udvalg eller 
delegationer. Den nøjagtige frist for 
indgivelse af de pågældende 
beslutningsforslag fastsættes af formanden.

Or. en



AM\773817DA.doc 53/79 PE421.322v01-00

DA

Ændringsforslag 145
Marco Cappato

Europa-Parlamentets forretningsorden
Article 115 – paragraph 4 – interpretation

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Afstemning om beslutningsforslag 
indgivet i henhold til denne artikel kan på 
formandens og Formandskonferencens 
initiativ finde sted under ét.

4. Forhandlinger og afstemninger, der 
gennemføres i henhold til denne artikel, 
opføres som første punkt på dagsordenen 
for de enkelte mødeperioder. 

Or. it

Ændringsforslag 146
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 115 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. Indgives der to eller flere 
beslutningsforslag om samme emne, 
finder bestemmelserne i artikel 103, stk. 4, 
anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 116 udgår
Skriftlige erklæringer

1. Op til fem medlemmer kan indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord om et 
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emne, som falder ind under Den 
Europæiske Unions virksomhedsområde. 
Sådanne erklæringer trykkes på de 
officielle sprog og omdeles. De indføres 
med angivelse af underskrivernes navne i 
et register. Dette register er offentligt og 
er under mødeperioderne placeret uden 
for indgangen til mødesalen, medens det 
mellem mødeperioderne placeres på et 
passende sted, som Kvæstorkollegiet 
fastlægger.
Indholdet i en skriftlig erklæring må ikke 
gå ud over en erklærings sædvanlige form 
og navnlig ikke indeholde en beslutning 
om spørgsmål, som skal vedtages i 
henhold til specifikke procedurer og 
kompetencer i forretningsordenen.
2. Ethvert medlem kan skrive under på en 
erklæring, der er indført i registret.
3. Når et flertal af Parlamentets 
medlemmer har skrevet under på en 
sådan erklæring, underretter formanden 
Parlamentet herom og offentliggør 
underskrivernes navne i protokollen.
4. Ved slutningen af mødeperioden sendes 
en sådan erklæring til de anførte 
institutioner med angivelse af 
underskrivernes navne. Erklæringen 
fremgår af protokollen fra det møde, 
hvorunder der gives meddelelse herom. 
Denne offentliggørelse er sidste led i 
proceduren.
5. En skriftlig erklæring, der har stået i 
registeret i mere end tre måneder uden at 
være blevet underskrevet af mindst 
halvdelen af Parlamentets medlemmer, 
bortfalder.

Or. en
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Ændringsforslag 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131 a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

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

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 
og én taler for hver af de politiske grupper 
mulighed for at få ordet

Or. en

Begrundelse

Inden for rammerne af den kortfattede forelæggelse har ét medlem for hver af de politiske 
grupper lov til at tage ordet for at give udtryk for sin gruppes holdning til den forelagte 
betænkning.

Ændringsforslag 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131 a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

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 indgive 
en supplerende skriftlig erklæring, jf. 

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 
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artikel 142, stk. 7. endvidere ret til at reagere ved at indgive 
en supplerende skriftlig erklæring, jf. 
artikel 142, stk. 7.

Or. en

Begrundelse

En kort runde med talere fra grupperne ville give mulighed for en mere omfattende, men 
stadig begrænset forhandling - samtidig med at ordføreren og Kommissionen i højere grad 
respekteres.

Ændringsforslag 150
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Fordeling af taletiden Fordeling af taletiden og talerliste
1. Formandskonferencen kan foreslå 
Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 
til afviklingen af den enkelte forhandling. 
Parlamentet træffer afgørelse uden 
forhandling om et sådant forslag.

1. Formandskonferencen kan foreslå 
Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 
til afviklingen af den enkelte forhandling. 
Parlamentet træffer afgørelse uden 
forhandling om et sådant forslag.

1a. Intet medlem kan tage ordet uden 
formandens tilladelse. Medlemmerne 
henvender sig til formanden. Fjerner en 
taler sig fra emnet, kalder formanden den 
pågældende til orden.
1b. Formanden kan for den første del af 
den enkelte forhandling udarbejde en 
talerliste, som omfatter en eller flere 
runder af talere fra hver af de politiske 
grupper i rækkefølge efter gruppernes 
størrelse samt en løsgænger.

2. Taletiden fordeles efter følgende 
kriterier:

2. Taletiden for denne del af 
forhandlingen fordeles efter følgende 
kriterier:

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 
mellem alle de politiske grupper

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 
mellem alle de politiske grupper

b) en anden del fordeles mellem de b) en anden del fordeles mellem de 
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politiske grupper i forhold til deres 
størrelse

politiske grupper i forhold til deres 
størrelse

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 
der er baseret på de dele, som de enkelte 
politiske grupper opnår i henhold til litra a) 
og b).

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 
der er baseret på de dele, som de enkelte 
politiske grupper opnår i henhold til litra a) 
og b).

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 
taletiden for flere dagsordenspunkter, 
meddeler de politiske grupper formanden, 
hvor stor en del af deres taletid de agter at 
anvende på hvert af de enkelte 
dagsordenspunkter. Formanden påser, at 
disse taletider overholdes.

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 
taletiden for flere dagsordenspunkter, 
meddeler de politiske grupper formanden, 
hvor stor en del af deres taletid de agter at 
anvende på hvert af de enkelte 
dagsordenspunkter. Formanden påser, at 
disse taletider overholdes.

3a. Den resterende del af den tid, der er 
afsat til en forhandling, fordeles ikke 
specifikt på forhånd. I stedet giver 
formanden som hovedregel talerne ordet i 
højst et minut. Formanden sikrer så vidt 
muligt, at ordet skiftevis gives til 
repræsentanter for forskellige politiske 
retninger og fra forskellige 
medlemsstater.
3b. Formanden eller ordføreren for det 
kompetente udvalg samt gruppeformænd, 
der ønsker at få ordet på deres gruppes 
vegne, eller talere, som træder i disses 
sted, kan dog efter anmodning få forrang 
for andre talere.
3c. Formanden kan give ordet til 
medlemmer, der ved at række et blåt kort 
op angiver, at de ønsker at afbryde et 
andet medlem under den pågældendes 
indlæg for en kort bemærkning, såfremt 
formanden finder, at dette ikke vil 
forstyrre forhandlingen.

4. Taletiden for indlæg om 
mødeprotokollen, indlæg til 
forretningsordenen og indlæg om 
ændringer af det endelige forslag til 
dagsorden eller af dagsordenen er 
begrænset til ét minut.

4. Taletiden er begrænset til ét minut for 
indlæg om følgende: mødeprotokollen, 
indlæg til forretningsordenen og indlæg om 
ændringer af det endelige forslag til 
dagsorden eller af dagsordenen.

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 
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ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner.

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner.

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 
under en forhandling, kan højst en gang 
under hver mødeperiode indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 
vedføjes det fuldstændige 
forhandlingsreferat fra forhandlingen.

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 
under en forhandling, kan højst en gang 
under hver mødeperiode indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 
vedføjes det fuldstændige 
forhandlingsreferat fra forhandlingen.

Or. en

Dette ændringsforslag gengiver delvis ordlyden i ændringsforslag 67 i udkastet til betænkning 
(PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Begrundelse

142 (1a): For at give mulighed for en livlig debat bør talerne sidde på de førsterækker i 
mødesalen.
142 (3)c) For at øge muligheden for at vifte med det blå kort. 
142 (4a): For at sikre en samlet fuldstændig gengivelse af forhandlingerne bør der ikke slettes 
noget fra det fuldstændige forhandlingsreferat. Fuldstændige optegnelser kan også være 
nødvendige i tilfælde af eventuelle tvister eller disciplinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 151
Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Fordeling af taletiden Fordeling af taletiden og talerliste

1. Formandskonferencen kan foreslå 
Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 
til afviklingen af den enkelte forhandling. 
Parlamentet træffer afgørelse uden 
forhandling om et sådant forslag. 

1. Formandskonferencen kan foreslå 
Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 
til afviklingen af den enkelte forhandling. 
Parlamentet træffer afgørelse uden 
forhandling om et sådant forslag. 
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1a. Intet medlem kan tage ordet uden 
formandens tilladelse. Taleren taler fra 
sin plads og henvender sig til formanden. 
Fjerner en taler sig fra emnet, kalder 
formanden denne til orden.
1b. Formanden kan for den første del af 
den enkelte forhandling udarbejde en 
talerliste, som omfatter en eller flere 
runder af talere fra hver af de politiske 
grupper i rækkefølge efter gruppernes 
størrelse samt en løsgænger.

2. Taletiden fordeles efter følgende 
kriterier: 

2. Taletiden for denne del af 
forhandlingen fordeles efter følgende 
kriterier: 

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 
mellem alle de politiske grupper 

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 
mellem alle de politiske grupper 

b) en anden del fordeles mellem de 
politiske grupper i forhold til deres 
størrelse 

b) en anden del fordeles mellem de 
politiske grupper i forhold til deres 
størrelse 

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 
der er baseret på de dele, som de enkelte 
politiske grupper opnår i henhold til litra a) 
og b). 

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 
der er baseret på de dele, som de enkelte 
politiske grupper opnår i henhold til litra a) 
og b). 

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 
taletiden for flere dagsordenspunkter, 
meddeler de politiske grupper formanden, 
hvor stor en del af deres taletid de agter at 
anvende på hvert af de enkelte 
dagsordenspunkter. Formanden påser, at 
disse taletider overholdes. 

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 
taletiden for flere dagsordenspunkter, 
meddeler de politiske grupper formanden, 
hvor stor en del af deres taletid de agter at 
anvende på hvert af de enkelte 
dagsordenspunkter. Formanden påser, at 
disse taletider overholdes. 

3a. Den resterende del af den tid, der er 
afsat til en forhandling, fordeles ikke 
specifikt på forhånd. I stedet giver 
formanden som hovedregel talerne ordet i 
højst et minut. Formanden sikrer så vidt 
muligt, at ordet skiftevis gives til 
repræsentanter for forskellige politiske 
retninger og fra forskellige 
medlemsstater.
3b. Formanden eller ordføreren for det 
kompetente udvalg samt gruppeformænd, 
der ønsker at få ordet på deres gruppes 
vegne, eller talere, som træder i disses 
sted, kan dog efter anmodning få forrang 
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for andre talere.
3c. Formanden kan give ordet til 
medlemmer, der ved at række et blåt kort 
op angiver, at de ønsker at stille et 
spørgsmål til et andet medlem under den 
pågældendes indlæg, såfremt taleren er 
indforstået, og formanden finder, at dette 
ikke vil forstyrre forhandlingen.

4. Taletiden for indlæg om 
mødeprotokollen, indlæg til 
forretningsordenen og indlæg om 
ændringer af det endelige forslag til 
dagsorden eller af dagsordenen er 
begrænset til ét minut. 

4. Taletiden for indlæg om 
mødeprotokollen, indlæg til 
forretningsordenen og indlæg om 
ændringer af det endelige forslag til 
dagsorden eller af dagsordenen er 
begrænset til ét minut.

4a. Formanden kan, uden at det 
begrænser andre disciplinære midler, lade 
indlæg fra medlemmer, som ikke på 
forhånd har fået ordet, eller som 
overskrider taletiden, slette af 
forhandlingsreferatet.

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 
ordføreren 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. Kommissionen, Rådet og 
ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner.

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner.

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 
under en forhandling, kan højst en gang 
under hver mødeperiode indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 
vedføjes det fuldstændige 
forhandlingsreferat fra forhandlingen. 

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 
under en forhandling, kan højst en gang 
under hver mødeperiode indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 
vedføjes det fuldstændige 
forhandlingsreferat fra forhandlingen.

(Artikel 141 og 143 udgår, hvis dette 
ændringsforslag vedtages.)

Or. de
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Ændringsforslag 152
Marco Cappato

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

ca) taletiden for medlemmer, der læser en 
tekst op, reduceres med et kvarter; denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse i 
tilfælde, hvor love eller 
lovgivningsmæssige tekster citeres.

Or. it

Ændringsforslag 153
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Den resterende del af den tid, der er 
afsat til en forhandling, fordeles ikke 
specifikt på forhånd. I stedet giver 
formanden som hovedregel talerne ordet i 
højst et minut. Formanden sikrer så vidt 
muligt, at ordet skiftevis gives til 
repræsentanter for forskellige politiske 
retninger og fra forskellige 
medlemsstater. Der tages hensyn til den 
rækkefølge, hvori medlemmerne anmoder 
om taletid. 

Or. en

Begrundelse

Der indføjes en ny sætning til sidst.
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Ændringsforslag 154
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 3 b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3b. Formanden eller ordføreren for det 
kompetente udvalg, formanden for den 
interparlamentariske delegation, der er 
kompetent med hensyn til det land, som er 
berørt af forhandlingen, samt 
gruppeformænd, der ønsker at få ordet på 
deres gruppes vegne, eller talere, som 
træder i disses sted, kan dog efter 
anmodning få forrang for andre talere.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter stk. 3b i ændringsforslag 67 (artikel 142 - Fordeling af 
taletiden) i udkastet til betænkning (PE 405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 155
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 3 c (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3c. Formanden kan, idet han sikrer 
mødets korrekte afvikling, give ordet til 
medlemmer, der anmoder om det ved at 
række et blåt kort op. Det pågældende 
medlem får ordet, efter at den foregående 
taler har afsluttet sit indlæg. Taletiden er 
begrænset til et halvt minut.

Or. el
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Ændringsforslag 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 144

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

I højst 30 minutter i det første møde i hver 
mødeperiode giver formanden ordet til 
medlemmer, der ønsker at henlede 
Parlamentets opmærksomhed på en politisk 
vigtig sag. Taletiden er for hvert medlem 
begrænset til et minut. Formanden kan 
tillade, at der er en yderligere periode af 
denne karakter i samme mødeperiode.

I højst 30 minutter om aftenen for det 
første møde i hver mødeperiode giver 
formanden ordet til medlemmer, der ønsker 
at henlede Parlamentets opmærksomhed på 
en politisk vigtig sag. Taletiden er for hvert 
medlem begrænset til et minut. Formanden 
kan tillade, at der er en yderligere periode 
af denne karakter den sidste dag i hver
mødeperiode.

Or. en

Ændringsforslag 157
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 151 – stk. 4 – afsnit 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 103, stk. 4, finder tilsvarende 
anvendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er afhængigt af, at ALDE-forslaget om ændring af artikel 45, stk. 2, 
vedtages. Der er ingen grund til at tillade vilkårlige fælles beslutninger, hvis der igen kan 
fremsættes ændringsforslag til initiativbetænkninger i overensstemmelse med en forbedret 
procedure.



PE421.322v01-00 64/79 AM\773817DA.doc

DA

Ændringsforslag 158
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 157 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Indeholder den tekst, der skal stemmes 
om, flere bestemmelser, eller refererer den 
til flere emner, eller kan den deles i flere 
dele, der hver har deres egen logiske 
betydning eller principielle værdi, kan en 
politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 
anmode om afstemning om de enkelte dele.

1. Indeholder den tekst, der skal stemmes 
om, flere bestemmelser, eller refererer den 
til flere emner, eller kan den deles i flere 
dele, der har en særskilt betydning og/eller 
principiel værdi, kan en politisk gruppe 
eller mindst 40 medlemmer anmode om 
afstemning om de enkelte dele.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende bestemmelse har vist sig at være for snæver i praksis.

Ændringsforslag 159
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 159

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Parlamentet foretager normalt 
afstemning ved håndsoprækning.

1. Parlamentet foretager normalt 
afstemning ved hjælp af det elektroniske 
afstemningsanlæg.

2. Erklærer formanden udfaldet af 
afstemningen for tvivlsomt, foretages 
elektronisk afstemning. Er det 
elektroniske afstemningsanlæg i uorden, 
foretages afstemning ved, at medlemmerne 
rejser sig fra deres pladser.

2. Hvis det elektroniske afstemningsanlæg 
af tekniske årsager ikke kan anvendes, 
foretages afstemning ved håndsoprækning 
eller ved, at medlemmerne rejser sig fra 
deres pladser.

3. Resultatet af afstemningen registreres. 3. Resultatet af afstemningen registreres.

Or. en
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Begrundelse

Det elektroniske afstemningsanlæg sikrer nøjagtige resultater og viser, om der findes et 
flertal eller et kvalificeret flertal, eller om der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til 
stede på plenarmødet eller i udvalgene, uden at der kræves kontrol af afstemninger, der hidtil 
er blevet foretaget ved håndsoprækning efter den nuværende forretningsorden. 

Ændringsforslag 160
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 159 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 159a
Endelig afstemning

1. Når der stemmes om en samlet tekst til 
en retsakt, hvad enten det drejer sig om en 
enkelt og/eller en endelig afstemning, 
foretager Parlamentet normalt afstemning 
ved navneopråb under anvendelse af det 
elektroniske afstemningsanlæg.
2. Resultatet af afstemningen registreres.

Or. en

Begrundelse

Ansvarsforholdet over for borgerne vil blive forbedret, hvis alle endelige afstemninger om en 
retsakt foretages ved navneopråb, uden at dette har indflydelse på yderligere anmodninger i 
henhold til artikel 160.

Ændringsforslag 161
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 160 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Ud over de i artikel 99, stk. 4, og artikel 
100, stk. 5, anførte tilfælde stemmes der 

1. Ud over de i artikel 99, stk. 4, artikel 
100, stk. 5, og 159a anførte tilfælde 
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ved navneopråb, hvis en politisk gruppe 
eller mindst 40 medlemmer skriftligt 
anmoder herom aftenen før afstemningen, 
medmindre formanden fastsætter en anden 
frist.

stemmes der ved navneopråb, hvis en 
politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 
skriftligt anmoder herom aftenen før 
afstemningen, medmindre formanden 
fastsætter en anden frist.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag har til formål at tilpasse reglerne til eksisterende praksis for afstemning ved 
navneopråb, der altid foretages med det elektroniske system.

Ændringsforslag 162
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 160 – stk. 2 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Afstemning ved navneopråb sker efter 
navnenes alfabetiske orden og begynder 
med navnet på et medlem, der findes ved 
lodtrækning. Formanden kaldes sidst til 
afstemning.

2. Afstemning ved navneopråb foretages 
ved hjælp af det elektroniske 
afstemningsanlæg. Hvis det elektroniske 
system af tekniske årsager ikke kan 
anvendes, sker afstemningen ved 
navneopråb efter navnenes alfabetiske 
orden og begynder med navnet på et 
medlem, der findes ved lodtrækning. 
Formanden kaldes sidst til afstemning.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag har til formål at tilpasse reglerne til eksisterende praksis for afstemning ved 
navneopråb, der altid foretages med det elektroniske system.

Ændringsforslag 163
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 161 – stk. 1



AM\773817DA.doc 67/79 PE421.322v01-00

DA

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Formanden kan til enhver tid bestemme, 
at de i artikel 159, 160 og 162 omhandlede 
afstemninger foretages ved hjælp af et 
elektronisk afstemningsanlæg.

1. Formanden sikrer, at de i artikel 159, 
160 og 162 omhandlede afstemninger 
foretages ved hjælp af et elektronisk 
afstemningsanlæg.

Er anvendelsen af det elektroniske 
afstemningsanlæg ikke mulig af tekniske 
grunde, finder afstemningen sted i 
overensstemmelse med artikel 159, artikel 
160, stk. 2, eller artikel 162.

Er anvendelsen af det elektroniske 
afstemningsanlæg ikke mulig af tekniske 
grunde, finder afstemningen sted ved 
håndsoprækning eller i overensstemmelse 
med artikel 160, stk. 2, eller artikel 162.

Den tekniske fremgangsmåde ved 
anvendelsen af anlægget fastlægges af 
Præsidiet.

Den tekniske fremgangsmåde ved 
anvendelsen af anlægget fastlægges af 
Præsidiet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre intern sammenhæng i EP's forretningsorden foreslår forslagsstillerne at ændre 
artikel 161, stk. 1, i overensstemmelse med de foreslåede ændringer til artikel 159 og 160. 

Ændringsforslag 164
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 172 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 172a
Vedtagne tekster

1. Tekster, som Parlamentet har vedtaget, 
offentliggøres umiddelbart efter 
afstemningen. De forelægges Parlamentet 
sammen med protokollen for det 
pågældende møde og opbevares i 
parlamentets arkiv. 
2. Europa-Parlamentets formand er 
ansvarlig for den endelige juridisk-
sproglige udformning af de tekster, som er 
vedtaget af Parlamentet. Når en tekst er 
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vedtaget på grundlag af en aftale mellem 
Parlamentet og Rådet, foretages den 
endelige juridisk-sproglige udformning af 
de to institutioner i nært samarbejde og 
efter fælles overenskomst.
3. Proceduren i artikel 204a finder 
anvendelse, når det, for at sikre 
sammenhæng og kvalitet i teksten i 
overensstemmelse med Parlamentets 
erklærede ønske, er nødvendigt at 
foretage tilpasninger, der går videre end 
rettelser af trykfejl eller rettelser, der er 
nødvendige for at sikre konkordans 
mellem alle sprogudgaver, samt at de er 
sprogligt korrekte og terminologisk 
konsekvente.
4. Tekster, der vedtages af Parlamentet i 
henhold til proceduren i EF-traktatens 
artikel 251, udformes som en konsolideret 
tekst. Såfremt Parlamentets afstemning 
ikke var baseret på en aftale med Rådet, 
markeres eventuelle ændringer, der er 
vedtaget, i den konsoliderede tekst.
5. Efter at de vedtagne tekster har fået 
deres endelige udformning, underskrives 
de af formanden og generalsekretæren og 
offentliggøres i EU-Tidende.

Or. en

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 74 og 75 i udkastet til betænkning (PE 
405.935 v03.00 – FdR 757000))

Ændringsforslag 165
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 175 – overskrift

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Nedsættelse af midlertidige udvalg Nedsættelse af særlige udvalg

Or. en
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Ændringsforslag 166
József Szájer

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 177 – stk. 1 - fortolkning (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgenes sammensætning afspejler 
nøje Parlamentets sammensætning. De 
politiske grupper må ikke udveksle 
pladser indbyrdes.

Or. en

Ændringsforslag 167
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 177 – stk. 1 - fortolkning (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Det mængdemæssige forhold mellem 
grupperne må ikke afvige fra det 
nærmeste hele tal. Såfremt en gruppe 
beslutter ikke at deltage i et bestemt 
udvalg, forbliver de pågældende pladser 
ledige, og antallet af medlemmer af 
udvalget reduceres tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 168
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 179 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Erklærer et stående udvalg sig 2. Erklærer et stående udvalg sig 
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inkompetent til at behandle en sag, eller 
opstår der en kompetencestrid mellem to 
eller flere stående udvalg, henvises 
kompetencespørgsmålet til 
Formandskonferencen inden fire 
arbejdsuger efter meddelelsen på 
plenarmødet om henvisningen til udvalg. 
Udvalgsformandskonferencen underrettes 
herom og kan rette en indstilling til 
Formandskonferencen. 
Formandskonferencen træffer afgørelse 
senest seks arbejdsuger efter, at den har 
fået spørgsmålet forelagt. I modsat fald 
opføres spørgsmålet på dagsordenen for 
den følgende mødeperiode.

inkompetent til at behandle en sag, eller 
opstår der en kompetencestrid mellem to 
eller flere stående udvalg, henvises 
kompetencespørgsmålet til 
Formandskonferencen inden fire 
arbejdsuger efter meddelelsen på 
plenarmødet om henvisningen til udvalg. 
Formandskonferencen træffer afgørelse 
inden for en frist på seks uger på 
grundlag af en indstilling fra 
Udvalgsformandskonferencen eller, hvis 
der ikke foreligger en sådan indstilling, 
fra dennes formand. Såfremt 
formandskonferencen ikke træffer 
afgørelse inden for denne frist, betragtes 
indstillingen som godkendt.

Or. en

Ændringsforslag 169
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 179 – stk. 2 - fortolkning (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udvalgsformændene kan indgå aftaler 
med andre udvalgsformænd vedrørende 
tildeling af en sag til et bestemt udvalg, 
om nødvendigt efter at der er givet 
tilladelse til en procedure med associerede 
udvalg, jf. artikel 47.

Or. en

Ændringsforslag 170
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 181
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Underudvalg Arbejdsgrupper i udvalgene
1. Efter forudgående tilladelse fra 
Formandskonferencen kan ethvert 
stående eller midlertidigt udvalg, hvis 
arbejdet kræver det, nedsætte ét eller flere 
underudvalg og bestemme disses 
sammensætning, jf. artikel 177, og deres 
sagsområde. Underudvalgene afgiver 
beretning til det udvalg, som har nedsat 
dem.

Udvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper 
til at bistå dem med eller forberede deres 
arbejde. Sådanne arbejdsgruppe får 
tilbudt tekniske og administrative 
faciliteter, der kan sammenlignes med 
dem, som udvalgene får tilbudt. Præsidiet 
fastsætter gennemførelsesbestemmelser.

2. Den fremgangsmåde, der anvendes for 
udvalgene, gælder også for 
underudvalgene.
3. Stedfortrædere har adgang til 
underudvalgene på samme betingelser 
som til udvalgene.
4. Gennemførelsen af disse bestemmelser 
skal sikre afhængighedsforholdet mellem 
et underudvalg og det udvalg, som har 
nedsat det. Alle ordinære medlemmer af et 
underudvalg vælges derfor blandt 
medlemmerne af det overordnede udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 171
Costas Botopoulos

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 182a

Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere

1. De politiske grupper og løsgængerne i 
et udvalg kan udpege et af deres 
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medlemmer som koordinator.
2. Koordinatorerne i udvalget indkaldes 
om nødvendigt af udvalgsformanden for 
at forberede de afgørelser, der skal træffes 
af udvalget, navnlig proceduremæssige 
afgørelser og afgørelser om udnævnelse 
af ordførere. 
3. De politiske grupper og løsgængerne 
kan for hver betænkning udpege en 
skyggeordfører, der følger den 
pågældende betænknings udvikling. 
Deres navne meddeles formanden for 
udvalget. 

Or. el

Ændringsforslag 172
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182 a (ny) i kapitel 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 182a
Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere
1. De politiske grupper og løsgængerne i 
et udvalg kan udpege et af deres 
medlemmer som koordinator.
2. Koordinatorerne i udvalget opfordres 
om nødvendigt af udvalgsformanden til at 
forberede de afgørelser, der skal træffes 
af udvalget, navnlig proceduremæssige
afgørelser og afgørelser om udnævnelse 
af ordførere. Udvalget kan delegere 
beføjelsen til at træffe visse afgørelser til 
koordinatorerne, dog med undtagelse af 
vedtagelsen af betænkninger, udtalelser 
eller ændringsforslag. Næstformændene 
kan opfordres til at deltage i 
udvalgskoordinatorernes møde i en 
rådgivende rolle. Koordinatorerne skal 
bestræbe sig på at opnå konsensus. Når 
der ikke kan opnås konsensus, må de kun 
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handle på grundlag af et flertal, der klart 
repræsenterer et stort flertal i udvalget, 
under hensyntagen til styrkeforholdet 
mellem de forskellige grupper.

2a. Hver gruppe får ved begyndelsen af 
hvert kalenderår tildelt point for 
henvisning af betænkninger i forhold til 
gruppens størrelse. Betænkninger kan 
også tildeles for nul point. 
Koordinatorerne forsøger at tildele 
betænkninger ved konsensus. I tilfælde af 
manglende konsensus foretages der en 
afstemning, hvor hver gruppes stemme 
tæller i forhold til  gruppens størrelse.
3. De politiske grupper og løsgængerne 
kan for hver betænkning udpege en 
skyggeordfører, der følger den 
pågældende betænknings udvikling og 
finder kompromiser inden for udvalget på 
vegne af gruppen eller løsgængerne. 
Deres navne meddeles formanden for 
udvalget. Ordføreren informerer og hører 
skyggeordførerne på alle stadier i fælles 
beslutningsprocedurer eller andre 
lovgivningsprocedurer. Retningslinjerne i 
[bilag XYZ] skal respekteres fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tages der hensyn til den rolle, koordinatorerne og 
skyggeordførerne spiller i praksis, idet ændringsforslaget definerer og formaliserer denne 
rolle. 
Ordningen for tildeling af point til betænkninger er ikke tidligere blevet fastsat i 
forretningsordenen.
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Erfaringen, ikke mindst i forbindelse med afgørelser efter førstebehandling, har vist, at der er 
behov for strengere retningslinjer.

Ændringsforslag 173
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 184

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Protokollen fra hvert udvalgsmøde 
omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og 
forelægges for udvalget til godkendelse på 
det følgende møde.

Protokollen fra hvert udvalgsmøde 
omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og
forelægges for udvalget til godkendelse på 
det følgende møde.

Alle audiovisuelle optagelse af 
forhandlingerne, herunder lydoptagelser 
fra samtlige tolkekabiner, produceres og 
gøres tilgængelige via internettet.

Or. en

Ændringsforslag 174
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 185 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når 1/4 
af dets medlemmer faktisk er til stede. Hvis 
1/6 af udvalgets medlemmer før en 
afstemnings begyndelse kræver det, er 
afstemningen dog kun gyldig, hvis et flertal 
af udvalgets medlemmer deltager i 
afstemningen.

2. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når det 
ved hjælp af det elektroniske 
afstemningsanlæg kan konstateres, at 1/4 
af dets medlemmer faktisk er til stede.  
Hvis 1/6 af udvalgets medlemmer før en 
afstemnings begyndelse kræver det, er 
afstemningen dog kun gyldig, hvis det ved 
hjælp af det elektroniske 
afstemningsanlæg konstateres, at et flertal 
af udvalgets medlemmer deltager i 
afstemningen.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre intern sammenhæng i EP's forretningsorden foreslår forslagsstillerne at ændre 
artikel 161 i overensstemmelse med de foreslåede ændringer til artikel 159 og 160.

Ændringsforslag 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 185 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Afstemninger i udvalgene sker ved 
håndsoprækning, medmindre 1/4 af 
udvalgets medlemmer kræver afstemning 
ved navneopråb. I så fald foretages 
afstemning i overensstemmelse med artikel 
160, stk. 2.

3. Afstemninger i udvalgene sker ved 
håndsoprækning, medmindre 1/10 af 
udvalgets medlemmer kræver afstemning 
ved navneopråb. I så fald foretages 
afstemning i overensstemmelse med artikel 
160, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Antallet af lovgivningsprocedurer, der afsluttes efter første behandling, er steget betydeligt. 
Samtidigt finder den forenklede procedure på plenarmødet oftere anvendelse, således at 
afstemningerne i udvalgene får større betydning og lettere bør kunne spores.  Desuden er de 
elektroniske afstemningsfaciliteter blevet væsentligt forbedret.

Ændringsforslag 176
Hanne Dahl

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 185 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Afstemninger i udvalgene sker ved 
håndsoprækning, medmindre 1/4 af 
udvalgets medlemmer kræver afstemning 
ved navneopråb. I så fald foretages 
afstemning i overensstemmelse med artikel 
160, stk. 2.

3. Afstemninger i udvalgene sker normalt 
ved hjælp af det elektroniske 
afstemningsanlæg. Hvis det elektroniske 
afstemningsanlæg af tekniske årsager 
ikke kan anvendes, kan afstemning  
foretages ved håndsoprækning eller ved, 
at medlemmerne rejser sig fra deres 
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pladser. Der foretages afstemning ved 
navneopråb, hvis 1/4 af udvalgets 
medlemmer kræver det. I så fald foretages 
afstemning ved hjælp af det elektroniske 
afstemningsanlæg i overensstemmelse 
med artikel 160, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at sikre intern sammenhæng i EP's forretningsorden foreslår forslagsstillerne at ændre 
artikel 161 i overensstemmelse med de foreslåede ændringer til artikel 159 og 160.

Ændringsforslag 177
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 188 – stk. 6 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6a. Formanden for en delegation skal 
have mulighed for at blive hørt af et 
fagudvalg, når der på dagsordenen er et 
punkt, der berører den pågældende 
delegations ansvarsområde.  Dette gælder 
ligeledes for formanden eller ordføreren 
for et fagudvalg i forbindelse med 
delegationsmøder. 

Or. en

Ændringsforslag 178
Andrew Duff

Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit VII a (nyt) - Artikel 190 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

AFSNIT VII a
Tværpolitiske grupper
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Artikel 190a
Tværpolitiske grupper

Parlamentet anerkender oprettelse af 
tværpolitiske grupper.
Præsidiet fastlægger arbejdsmetoder på 
en sådan made, at de tværpolitiske 
grupper kan mødes regelmæssigt og 
fungere effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 179
Richard Corbett

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Det kompetente udvalg kan vedtage at 
udarbejde betænkning om eller på anden 
måde tage stilling til de andragender, som 
det har erklæret i overensstemmelse med 
betingelserne for behandling.

1. Det kompetente udvalg kan vedtage at 
udarbejde betænkning om, jf. artikel 45,
eller på anden måde tage stilling til de 
andragender, som det har erklæret i 
overensstemmelse med betingelserne for 
behandling.

Udvalget kan, navnlig ved andragender, 
der går ud på at ændre gældende ret, 
indhente udtalelse fra et andet udvalg, jf. 
artikel 46.

Hvis betænkningen især behandler 
anvendelse eller fortolkning af Den 
Europæiske Unions lovgivning, associeres  
det for det pågældende sagsområde 
kompetente udvalg i henhold til artikel 46, 
stk. 1, og artikel 47, første og andet led. 
Det kompetente udvalg accepterer uden 
afstemning forslag til dele af det forslag 
til beslutning, der er modtaget fra det for 
det pågældende sagsområde kompetente 
udvalg, som vedrører anvendelse eller 
fortolkning af Den  Europæiske Unions 
lovgivning. Hvis det kompetente udvalg 
ikke accepterer sådanne forslag, kan det 
associerede udvalg stille dem direkte til 
Parlamentet. 

Or. en
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Ændringsforslag 180
Marco Cappato

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 2 – afsnit 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Oplysningerne afgives på medlemmets 
personlige ansvar, og de ajourføres hvert 
år.

Oplysningerne afgives på Parlamentets 
retlige ansvar, og de ajourføres hvert år.  

Or. it

Ændringsforslag 181
Johannes Voggenhuber

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag IV – artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

På plenarmødet sættes ændringsforslag og 
forslag til ændring, som i det 
korresponderende udvalg er blevet 
forkastet, ikke under afstemning, 
medmindre et udvalg eller mindst 40 
medlemmer skriftligt anmoder herom 
inden for en frist, som fastsættes af 
formanden; denne frist udløber senest 24 
timer, før afstemningen påbegyndes.

På plenarmødet sættes ændringsforslag og 
forslag til ændring, som i det 
korresponderende udvalg er blevet 
forkastet, ikke under afstemning, 
medmindre et udvalg, en politisk gruppe
eller mindst 40 medlemmer skriftligt 
anmoder herom inden for en frist, som 
fastsættes af formanden; denne frist 
udløber senest 24 timer, før afstemningen 
påbegyndes.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere nogen grund til at grupper ikke skal kunne genfremsætte ændringsforslag 
til plenarmødet under budgetproceduren, men skal være nødt til at gennemgå den besværlige 
procedure med indsamling af underskrifter.
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Ændringsforslag 182
Johannes Voggenhuber

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag IV – artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Sådanne forslag skal, for at kunne tages 
under behandling, stilles skriftligt, være 
underskrevet af mindst 40 medlemmer eller 
være indgivet på et udvalgs vegne og 
tilgodese princippet om ligevægt mellem 
indtægter og udgifter. Forretningsordenens 
artikel 46, stk. 5, finder ikke anvendelse.

3. Sådanne forslag skal, for at kunne tages 
under behandling, stilles skriftligt, være 
underskrevet af mindst 40 medlemmer eller 
være indgivet på et udvalgs eller en 
politisk gruppes vegne og tilgodese 
princippet om ligevægt mellem indtægter 
og udgifter. Forretningsordenens artikel 46, 
stk. 5, finder ikke anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere nogen grund til at grupper ikke skal kunne genfremsætte ændringsforslag 
til plenarmødet under budgetproceduren, men skal være nødt til at gennemgå den besværlige 
procedure med indsamling af underskrifter.
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