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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om indføjelse i Europa-Parlamentets forretningsorden af en ny artikel 204a om 
"Berigtigelser"
(2005/2041(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 10. marts 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 204 a (ny)

Berigtigelser
1. Hvis der opdages en fejl i en tekst, der
er vedtaget af Parlamentet, forelægger 
formanden et udkast til berigtigelse for 
det kompetente udvalg.
2. Hvis der opdages en fejl i en tekst, der 
er vedtaget af Parlamentet, og som der er 
opnået enighed om med andre 
institutioner, anmoder formanden om de 
pågældende institutioners samtykke til de 
nødvendige rettelser, inden han går videre 
i overensstemmelse med stk. 1.
3. Det kompetente udvalg behandler 
udkastet til berigtigelse og forelægger det 
for Parlamentet, hvis det er overbevist om, 
at der er sket en fejl, der kan rettes på den 
foreslåede måde.
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4. Berigtigelsen meddeles under den 
efterfølgende mødeperiode. Den anses for 
vedtaget, medmindre en politisk gruppe 
eller mindst 40 medlemmer senest 48 
timer efter meddelelsen anmoder om, at 
den sættes under afstemning. Hvis 
berigtigelsen ikke vedtages, henvises den
til fornyet behandling i det kompetente 
udvalg, som kan foreslå en ændret 
berigtigelse eller afslutte proceduren.
5. Vedtagne berigtigelser offentliggøres på 
samme måde som den tekst, de vedrører. 
Artikel 66, stk. 3, artikel 67 og artikel 68 
finder tilsvarende anvendelse.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender blev allerede før valgene til Europa-Parlamentet i 
juni 2004 anmodet om at undersøge, om det ville være på sin plads at indføre særlige 
bestemmelser i forretningsordenen om juridisk-sproglig revision af tekster, navnlig med 
henblik på vedtagelse af sådanne tekster i henhold til den fælles beslutningsprocedure ved 
førstebehandlingen, og om interne procedurer for berigtigelser i forbindelse med fælles 
beslutningsprocedurer1.

Der blev forelagt et udkast til betænkning for udvalget, som omhandlede det første spørgsmål, 
og hvori det blev foreslået at indføre en mulighed for at udsætte den endelige afstemning 
under sådanne omstændigheder. Udkastet til betænkning nåede ikke at komme til behandling 
på plenarmødet og bortfaldt derfor2.

Et år senere blev de samme to spørgsmål forelagt for udvalget igen3.

Eftersom spørgsmålet om juridisk-sproglig revision af tekster i forbindelse med den fælles 
beslutningsprocedure allerede var blevet behandlet i en fælles erklæring fra Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen af 4. maj 1999 om den praktiske gennemførelse af den fælles 
beslutningsprocedure4, og da denne interinstitutionelle aftale alligevel skulle revideres, 
besluttede Udvalget om Konstitutionelle Anliggender at afvente udfaldet af forhandlingerne, 
inden det behandlede spørgsmålet om eventuelle ændringer af forretningsordenen.

Da disse forhandlinger har ført til nogle mere detaljerede ordninger med hensyn til den 
juridisk-sproglige færdiggørelse af tekster, der er opnået enighed om ved første- eller 
andenbehandlingen eller under forligsproceduren5, kan det første af de spørgsmål, der 
oprindeligt blev forelagt for udvalget, betragtes som afklaret, således at der - i det mindste 
foreløbigt - ikke er behov for ændringer af forretningsordenen. Denne betænkning behandler 
derfor kun det andet spørgsmål, nemlig spørgsmålet om indførelse af bestemmelser om 
udarbejdelse af berigtigelser. Parlamentet har i modsætning til Rådet endnu ikke nogen 
bestemmelser herom6.

2. Den foreslåede artikel

Der kan opstå fejl under Parlamentets arbejde, selv om tjenestegrenene arbejder meget 
omhyggeligt. I forbindelse med Unionens lovgivningsvirksomhed skyldes det navnlig 
tidspres, det forhold, at mindst tre institutioner er involveret, og de mange sprog. Det er derfor 
uomtvisteligt, at der er behov for hensigtsmæssige og juridisk korrekte procedurer til 

  
1 Skrivelse af 11.3.2004 fra Parlamentets formand Cox til udvalgsformand Napolitano (201539).
2 Udkast til betænkning 2004/2027(REG) af 31.3.2004, ordfører: Richard Corbett.
3 Skrivelse af 10.3.2005 fra Parlamentets formand Borrel Fontelles til udvalgsformand Leinen (201364).
4 EFT C 148 af 28.5.1999, s. 1.
5 Se teksten fra mødet på politisk plan den 13.12.2006, som endnu mangler at blive godkendt af 
Formandskonferencen, punkt IV. 2 til 6.
6 Rådet har modeller for formuleringen af berigtigelser i sin modelsamling for retsakter, der skal vedtages af 
Rådet for Den Europæiske Union.
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berigtigelse af fejl. Domstolen har for nylig fastslået, at berigtigelser er tilladt og nødvendige1.

Den foreslåede nye bestemmelse i forretningsordenen skal udfylde det pågældende hul. Den 
er formuleret bredt, såedes at den omfatter alle former for fejl, som kan være mere eller 
mindre indlysende, rent formelle eller sproglige, alene forekomme i visse sprogversioner eller 
være af stor eller mindre betydning. Den foreslåede nye bestemmelse omfatter 
lovgivningsprocedurer, hvor behovet for en mulighed for berigtigelser er størst, men den 
omfatter også Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige virksomhed og indgåelsen af 
interinstitutionelle aftaler.

Det foreslås, at proceduren for vedtagelse af en berigtigelse både involverer formanden, det 
udvalg, der var ansvarligt for den tekst, hvori fejlen er blevet opdaget, og Parlamentet under
plenarmødet.

Formanden skal sikre, at Parlamentets forhandlinger afvikles korrekt, og at tekster vedtages i 
overensstemmelse med forretningsordenen (artikel 19). I forbindelse med 
lovgivningsprocedurer med fælles beslutningstagning mellem Parlamentet og Rådet skal 
formanden endvidere kontrollere tekster, der er opnået enighed om med Rådet, med henblik 
på fælles vedtagelse (artikel 66) og undertegne dem sammen med Rådets formand, inden de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Inden for rammerne af Parlamentets 
institutionelle opbygning er det således formanden, bistået af generalsekretæren, der er bedst 
placeret til at tage initiativ til berigtigelse af en fejl.

Af hensyn til gennemsigtigheden og det politiske ansvar bør det politiske organ, som den 
pågældende tekst hidrører fra, dvs. det "kompetente udvalg", imidlertid inddrages på passende 
vis. Det skal vurdere, hvilken form for fejl der er tale om, og om den kan rettes på den 
foreslåede måde. Det vil endda i visse tilfælde kunne konkludere, at der ikke skal ske en 
berigtigelse, men at Kommissionen bør fremsætte et formelt lovgivningsforslag.

For at sikrer ansvarspligten over for Parlamentet som institution, skal der ske en form for 
bekræftelse af en berigtigelse på plenarmødet. Nødvendigheden heraf skal afvejes mod kravet 
om ikke at overbebyrde Parlamentets dagsorden og navnlig afstemningerne. Den her 
foreslåede løsning er benyttet i en lignende form andre steder i forretningsordenen, f.eks. i 
forbindelse med valg af udvalgsmedlemmer (artikel 177, stk. 3) eller fortolkninger af 
forretningsordenen (artikel 201).

  
1 Domstolens dom af 12.12.2006, sag C-380/03, Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og 
Rådet for Den Europæiske Union, præmis 126 og 127.


