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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 201 i Europa-Parlamentets forretningsorden om anvendelsen 
eller fortolkningen af forretningsordenen
(2006/2192(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen (B6-0166/2006),

– 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 201, stk. 1

1. Opstår der tvivl om anvendelsen eller 
fortolkningen af denne forretningsorden, 
kan formanden med forbehold af tidligere 
afgørelser henvise spørgsmålet til 
behandling i det kompetente udvalg.

1. Opstår der tvivl om anvendelsen eller 
fortolkningen af denne forretningsorden, 
kan formanden henvise spørgsmålet til 
behandling i det kompetente udvalg.

Spørgsmål, der rejses i en bemærkning til 
forretningsordenen, jf. artikel 166, kan 
ligeledes af formanden henvises til det 
kompetente udvalg.

Udvalgsformændene har samme 
beføjelse, hvis der opstår en sådan tvivl i 
forbindelse med udvalgsarbejdet.
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BEGRUNDELSE

Formanden for Retsudvalget, Giuseppe Gargani, fremsatte den 9. marts 2006 et forslag til 
ændring af forretningsordenens artikel 201 om anvendelse af forretningsordenen med henblik 
på at give udvalgsformændene mulighed for under visse betingelser at forelægge spørgsmål 
om fortolkningen af forretningsordenen for det udvalg, der er ansvarligt for 
forretningsordenen, for at få kvalificerede retningslinjer for fremtiden. Det er i dag kun 
Parlamentets formand, der har en sådan beføjelse.

Som det med rette påpeges af Gargani, skal udvalgsformændene hele tiden anvende og 
dermed fortolke forretningsordenen under udøvelsen af deres hverv. Dette afspejles til dels i 
artikel 186, hvori det fastslås, at et stort antal artikler vedrørende plenarmødet finder 
anvendelse på udvalg. En af disse bestemmelser, artikel 166, stk. 5, giver allerede formanden 
for et udvalg mulighed for at forelægge et spørgsmål, der blev rejst som en bemærkning til 
forretningsordenen, for det kompetente udvalg. Denne mulighed er imidlertid begrænset til 
spørgsmål, der opstår i forbindelse med udvalgsmøder, og behovet for klarlæggelse af 
forretningsordenen opstår ofte i relation til andre spørgsmål, f.eks. om samarbejdet mellem 
udvalg og om plenarmødets og udvalgenes respektive roller osv.

Den mest hensigtsmæssige løsning på problemet synes at være at give udvalgsformændene en 
mere generel beføjelse til at anmode om fortolkning af forretningsordenen gennem en 
ændring af artikel 201 som foreslået i denne betænkning. Beføjelsen vil være begrænset til 
spørgsmål, der opstår i forbindelse med udvalgsarbejdet. Der vil ikke blive sat spørgsmålstegn 
ved formandens generelle beføjelse i henhold til samme artikel.

Ordlyden af artikel 201 kan ved samme lejlighed forbedres på to punkter:

Det nuværende stk. 1, andet afsnit, kunne udgå, da det er overflødigt på baggrund af artikel 
166, stk. 5, tredje punktum, der har nøjagtig samme formål og virkning.

Ordene "med forbehold af tidligere afgørelser" forekommer unødvendige, da det siger sig 
selv, at gyldigheden af tidligere afgørelser truffet af formanden ved anvendelsen af 
forretningsordenen ikke berøres af en fortolkning, der gives på et senere tidspunkt. Samme 
tankegang kommer til udtryk i artikel 201, stk. 6, hvori det hedder: "Forklarende noter danner 
præcedens for den fremtidige anvendelse og fortolkning af de pågældende artikler"
(ordførerens fremhævelse). 



PR\653982DA.doc 5/6 PE 384.620v01-00

DA

9.3.2007

FORSLAG TIL ÆNDRING AF EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN 
B6-0166/2006

jf. forretningsordenens artikel 202

af Giuseppe Gargani

Ændring af artikel 201

EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 201, stk. 1 a (ny)

1a. Udvalgsformændene kan forelægge 
spørgsmål om fortolkning af 
forretningsordenen, som opstår under 
udøvelsen af udvalgenes beføjelser i 
henhold til forretningsordenen, for det 
kompetente udvalg.

Or. fr

Begrundelse

Udvalgs- og delegationsformændene skal anvende og fortolke forretningsordenen under 
udøvelsen af deres hverv. Det er derfor nødvendigt at give dem mulighed for at henvende sig 
til den relevante instans, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, og forelægge spørgsmål 
om fortolkning af forretningsordenen, som opstår under udøvelsen af de beføjelser, der er 
tillagt udvalgene og delegationerne i henhold til forretningsordenen. En sådan bestemmelse 
vil bidrage til at sikre en ensartet anvendelse af forretningsordenen og garantere 
retssikkerheden inden for Parlamentets interne regelsæt.

I forretningsordenens artikel 166, der i henhold til artikel 186 finder anvendelse på udvalg, er 
der desuden præcedens for det foreliggende forslag. I artikel 166, der netop vedrører 
bemærkninger til forretningsordenen, fastsættes det i stk. 5, at "formanden kan forelægge 



PE 384.620v01-00 6/6 PR\653982DA.doc

DA

spørgsmålet for det kompetente udvalg".


