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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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

Rådets tekst Ændringsforslag

Artikel 69b (*)
1. Følgende dokumenter gøres 
tilgængelige for medlemmerne:
a) Kommissionens budgetforslag
b) et sammendrag af Rådets drøftelser om 
budgetforslaget
c) Rådets holdning til budgetforslaget i 
henhold til artikel 314, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde
d) Forligsudvalgets fælles udkast
e) ethvert forslag til beslutning om de 
foreløbige tolvtedele i henhold til artikel 
315 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde
2. Disse dokumenter henvises til 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
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Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder mindre ændringer af udkastet til betænkning. Det sletter 
henvisningerne til artiklerne i Euratomtraktaten, idet disse ophæves i henhold til artikel 5 i 
protokol 2 om ændring af Euratomtraktaten. Det foreslår endvidere, at det nuværende udtryk 
"trykkes og omdeles" erstattes af "gøres tilgængelige for medlemmerne", hvilket synes mere 
passende set i lyset af nogle af dokumenternes størrelse og karakter.

Ændringsforslag 2

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

Rådets tekst Ændringsforslag

Artikel 69e (*)
Budgetsamråd

1. Formanden indkalder Forligsudvalget i 
henhold til artikel 314, stk. 4, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
2. Den delegation, der repræsenterer 
Parlamentet ved møder i Forligsudvalget 
under budgetproceduren, har samme 
antal medlemmer som Rådets delegation.
3. Delegationens medlemmer vælges af de 
politiske grupper hvert år forud for 
Parlamentets afstemning om Rådets 
holdning, fortrinsvis blandt medlemmerne 
af det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til budgetspørgsmål, og andre 
berørte udvalg. Delegationen ledes af 
formanden for Parlamentet. Formanden 
kan overdrage dette embede til en 
næstformand med erfaring inden for 
budgetmæssige anliggender eller til 
formanden for det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til 
budgetspørgsmål.
4. Artikel 64, stk. 2, 4, 5, 7 og 8, finder 
anvendelse.
5. Når Forligsudvalget til enighed om et 
fælles udkast, opføres spørgsmålet på 
dagsordenen for et plenarmøde, der 
afholdes inden 14 dage fra datoen for 
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Forligsudvalgets godkendelse. Artikel 65, 
stk. 2 og 3, finder anvendelse.
6. Der stemmes om det fælles udkast som 
helhed ved én enkelt afstemning.
Afstemningen sker ved navneopråb. Det 
fælles udkast anses for godkendt, 
medmindre det afvises af et flertal blandt 
Parlamentets medlemmer.
7. Såfremt Parlamentet godkender det 
fælles udkast, mens Rådet forkaster det, 
kan det korresponderende udvalg stille 
nogle af eller alle Parlamentets 
ændringsforslag til Rådets holdning med 
henblik på godkendelse i henhold til 
artikel 314, stk. 7, litra d), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Afstemningen om bekræftelsen opføres på 
dagsordenen for et plenarmøde, der 
afholdes inden 14 dage fra datoen for 
Rådets meddelelse om dets forkastelse af 
det fælles udkast.
Ændringsforslagene anses for godkendt, 
hvis de godkendes af et flertal blandt 
Parlamentets medlemmer og tre femtedele 
af de afgivne stemmer.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til et "forslag om forkastelse" af det fælles udkast, som fremsættes i udkastet til 
betænkning, er overflødigt, i betragtning af at der kun kan afholdes én afstemning om teksten 
som helhed. Som følge af det særlige flertal, der kræves til forkastelse af den fælles tekst, ville 
overvejelsen af en afstemning om teksten som helhed parallelt med en afstemning om et 
eventuelt forslag om forkastelse endvidere virke forvirrende. Man må også tage højde for 
behovet for, at Europa-Parlamentet inden for 14 dage reagerer på en eventuel forkastelse af 
det fælles udkast af Rådet alene og erindrer om betingelserne for, at ændringsforslag kan 
anses for godkendt.
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Ændringsforslag 3

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

Rådets tekst Ændringsforslag

Artikel 69h (*)
Finansielt trepartsmøde

Formanden deltager i møder mellem 
formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, der med jævne 
mellemrum indkaldes til på 
Kommissionens initiativ som led i de 
budgetprocedurer, der er nævnt i afsnit II, 
sjette del, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Formanden 
træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger til fremme af høring og 
forening af institutionernes holdninger 
med henblik på at lette gennemførelsen af 
ovennævnte procedurer.
Formanden for Parlamentet kan 
overdrage denne opgave til en 
næstformand med erfaring inden for 
budgetmæssige anliggender eller til 
formanden for det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til 
budgetspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Den nye artikel, som der foreslås i udkastet til betænkning, finder anvendelse på alle 
procedurer i forbindelse med alle de finansielle anliggender, der nævnes i afsnit II, sjette del, 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (dette udtryk foretrækkes frem for 
"nærværende afsnit"), og ikke kun på den årlige budgetprocedure. Artiklen bør derfor 
indføres i den sidste del af afsnittet og ikke midt i artiklerne om den årlige budgetprocedure.
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