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Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
KAPITEL 4 (overskrift) 

POLITISKE GRUPPER POLITISKE OG NATIONALE GRUPPER 

 

Ændringsforslag 2 
Artikel 29 (overskrift) 

Dannelse af politiske grupper Dannelse af politiske og nationale grupper 

 

Ændringsforslag 3 
Artikel 29, stk. 1, afsnit 1 

1. Medlemmerne kan danne grupper efter 
politisk tilhørsforhold. 

1. Medlemmerne kan danne grupper efter 
politisk eller nationalt tilhørsforhold. 

 

Ændringsforslag 4 
Artikel 29, stk. 2 a (nyt) 

 2a. En national gruppe består af mere end 
halvdelen af medlemmerne af en 
medlemsstats delegation. 

 

Ændringsforslag 5 
Artikel 29, stk. 2 b (nyt) 

 2b. Medlemmer af Europa-Parlamentet, 
der repræsenterer etniske mindretal, kan 
tilslutte sig nationale grupper fra andre 
medlemsstater, hvis de ønsker det, såfremt 
den nationale gruppe godkender det. 
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Ændringsforslag 6 
Artikel 29, stk. 4 

4. Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles 
formanden i en erklæring. Erklæringen skal 
omfatte navnet på gruppen, navnene på 
medlemmerne og navnene på 
bestyrelsesmedlemmerne. 

4. Stiftelsen af en politisk eller national 
gruppe meddeles formanden i en erklæring. 
Erklæringen skal omfatte navnet på gruppen, 
navnene på medlemmerne og navnene på 
bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Ændringsforslag 7 
Artikel 30 (overskrift) 

De politiske gruppers virksomhed og 
retsstilling 

De politiske og nationale gruppers 
virksomhed og retsstilling 

 

Ændringsforslag 8 
Artikel 30, stk. 1 

1. De politiske grupper udøver deres 
funktioner inden for rammerne af Unionens 
virksomhed, herunder de opgaver, som er 
tillagt dem i forretningsordenen. De politiske 
grupper råder over et sekretariat inden for 
rammerne af Generalsekretariatets 
stillingsfortegnelse, de administrative 
ydelser og de bevillinger, som er fastsat i 
Parlamentets budget. 

1. De politiske og nationale grupper udøver 
deres funktioner inden for rammerne af 
Unionens virksomhed, herunder de opgaver, 
som er tillagt dem i forretningsordenen. De 
politiske og nationale grupper råder over et 
sekretariat inden for rammerne af 
Generalsekretariatets stillingsfortegnelse, de 
administrative ydelser og de bevillinger, som 
er fastsat i Parlamentets budget. 

 

Ændringsforslag 9 
Artikel 30, stk. 3 

3. Disse bestemmelser omfatter regler om de 
administrative og finansielle konsekvenser 
ved opløsning af en politisk gruppe. 

3. Disse bestemmelser omfatter regler om de 
administrative og finansielle konsekvenser 
ved opløsning af en politisk eller national 
gruppe. 
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Ændringsforslag 10 
Artikel 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, artikel 90, stk. 4, artikel 97, stk. 2, 

artikel 99, stk. 4, artikel 101, stk. 3, artikel 102, stk. 3, artikel 103, stk. 2 og 4, artikel 108, stk. 
1, artikel 114, stk. 1, artikel 115, stk. 1, 3 og 6, artikel 131, stk. 1, 2 og 3, artikel 132, stk. 1, 
artikel 133, stk. 1, 3 og 4, artikel 134, stk. 1, 140, artikel 142, stk. 2 og 3, artikel 143, stk. 4, 
150, artikel 151, stk. 4, artikel 155, stk. 5, artikel 157, stk. 1, artikel 160, stk. 1 og 2, artikel 

161, stk. 2, artikel 163, stk. 1, artikel 168, stk. 1 og 2, artikel 169, stk. 1 og 2, artikel 170, stk. 
1 og 4, 171, artikel 177, stk. 1 og 4, artikel 178, stk. 1 og 2, artikel 188, stk. 2, artikel 200, stk. 

1, artikel 201, stk. 4 og bilag II, del B, stk. 3, bilag III, stk. 5 og 6, bilag IV, artikel 2, stk. 2, 
artikel 3, stk. 2 og artikel 7, stk. 2, og bilag XV, punkt 1.3.  

Som en konsekvens af og i tillæg til ovenstående ændringsforslag bør de bestemmelser 
(artikler og bilag) i forretningsordenen, der er anført i dette ændringsforslag, ændres, således 
at "politisk gruppe (eller grupper)" overalt erstattes af "politisk og national gruppe (eller 
grupper)" eller "politisk eller national gruppe (eller grupper)" alt efter konteksten. 

 
 
 

********************** 

 

Begrundelse 

De enkelte medlemsstater i EU har deres egne specifikke behov og prioriteter, som der er 
behov for at drøfte på tværs af partiskel og ofte i samråd med den pågældende medlemsstats 
ambassadør i EU og dennes medarbejdere. Den nuværende praksis med afholdelse af møder 
for de nationale delegationer i de politiske grupper er ikke tilstrækkelig til at sikre, at der 
gives den bekymring, som nogle emner vil kunne vække i forhold til et enkelt lands interesser, 
en fyldestgørende behandling. For at drøftelser af denne art på tværs af de politiske skel skal 
kunne fungere effektivt, bør de nationale grupper sikres en passende status og de nødvendige 
tekniske faciliteter (mødeværelse, personale osv.) i Parlamentet. 

Deltagelse i en national gruppe må ikke være en hindring for, at et medlem også kan deltage i 
en politisk gruppe efter eget valg eller kan blive løsgænger. Af denne grund er den nuværende 
ordlyd af kapitel 4 i forretningsordenen utilstrækkelig.  
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