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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af forretningsordenen i lyset af statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer
(2006/2195(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 29. juni 2006 og bekendtgørelsen på plenarmødet
den 7. september 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 ændringer i forretningsordenen;

2. vedtager at lade disse ændringer træde i kraft den første dag i Europa-Parlamentets næste 
valgperiode, som begynder i 2009;

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 8

Artikel 8 Artikel 8

Omkostningsgodtgørelser og andre 
godtgørelser

Gennemførelse af medlemsstatutten

Præsidiet fastsætter bestemmelser om 
omkostningsgodtgørelser og andre 
godtgørelser til medlemmerne.

Medmindre andet er fastsat, vedtager 
Præsidiet bestemmelserne til 
gennemførelse af statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer.

Ændringsforslag 2
Artikel 39, stk. 1 a (nyt)

1a. Ethvert medlem kan fremsætte forslag 
til en fællesskabsretsakt som led i
Parlamentets initiativret, jf. EF-traktatens 
artikel 192.
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Ændringsforslag 3
Artikel 39, stk. 1 b (nyt)

1b. Forslaget indgives til formanden, som 
henviser det til behandling i det 
kompetente udvalg. Inden denne 
henvisning oversættes forslaget til de 
officielle sprog, som dette udvalgs 
formand anser for nødvendig til en 
kortfattet behandling. Inden to måneder 
efter henvisningen og efter at have hørt 
forslagets ophavsmand træffer udvalget 
afgørelse om den videre behandling.

Ændringsforslag 4
Artikel 39, stk. 2, indledning

2. Forud for indledningen af proceduren i 
artikel 45 sikrer det kompetente udvalg sig, 
at der ikke allerede er et sådant forslag 
under udarbejdelse, med andre ord

2. Før det kompetente udvalg på grundlag 
af et forslag, jf. stk. 1a, eller på eget 
initiativ indleder proceduren i artikel 45,
sikrer det sig, at Kommissionen ikke 
allerede har et sådant forslag under 
udarbejdelse, med andre ord

Ændringsforslag 5
Artikel 150, stk. 6, afsnit 1

6. Der kan ikke stemmes om 
ændringsforslag, før de er trykt og omdelt 
på alle officielle sprog, medmindre 
Parlamentet træffer anden afgørelse. En 
sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis 
mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør 
indsigelse imod det.

6. Der kan ikke stemmes om 
ændringsforslag, før de er trykt og omdelt 
på alle officielle sprog, medmindre 
Parlamentet træffer anden afgørelse. En 
sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis 
mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør 
indsigelse imod det. Parlamentet undlader 
at træffe afgørelser, som ville betyde en 
urimelig diskriminering af medlemmer, 
der benytter et bestemt sprog. 

Ændringsforslag 6
Bilag I, artikel 2, stk. 1, litra aa (nyt)

aa) vederlag, som medlemmet modtager 
for at udøve et mandat i et andet 
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parlament

Ændringsforslag 7
Bilag I, artikel 4

Indtil der foreligger en statut for Europa-
Parlamentets medlemmer, som kan træde 
i stedet for de forskellige nationale regler,
er medlemmerne, for så vidt angår 
afgivelse af oplysninger om formueforhold, 
underkastet lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er valgt.

For så vidt angår afgivelse af oplysninger 
om formueforhold, er medlemmerne 
underkastet lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er valgt.

Ændringsforslag 8
Bilag VII, del C a (ny)

Ca. Personlige interessekonflikter
Med Præsidiets samtykke kan et medlem 
nægtes indsigt i et parlamentsdokument, 
hvis Præsidiet efter at have hørt 
medlemmet er af den overbevisning, at en 
sådan aktindsigt ville være til uacceptabel 
skade for parlamentets institutionelle 
interesser eller offentlighedens interesser, 
og at medlemmet ønsker denne aktindsigt 
ud fra private og personlige motiver.
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BEGRUNDELSE

Ændringsforslag 1 - Forretningsordenens artikel 8 svarer i sin nuværende udformning ikke 
til den retssituation, der vil herske, når medlemsstatutten er trådt i kraft. Fra det tidspunkt vil 
reglerne for omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til medlemmerne tage 
udgangspunkt i medlemsstatuttens artikel 9-23, 27 og 28 og ikke længere i Parlamentets ret til 
selvorganisation, jf. EF-traktatens artikel 199.

Det vil være hensigtsmæssigt fortsat at lade Præsidiet vedtage gennemførelsesbestemmelser 
om sådanne spørgsmål. Med den foreslåede nye udformning af artikel 8 får Præsidiet 
overdraget kompetence til at fastsætte sådanne regler. Den kompetence, Præsidiet i henhold til 
artikel 22, stk. 2, har i finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende 
medlemmerne, er fortsat formålstjenlig, fordi den vedrører det politiske ansvar for 
bestemmelsernes gennemførelse i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 2, 3 og 4 - Formålet med den foreslåede ændring er at gennemføre den 
individuelle ret for ethvert medlem til som led i Parlamentets initiativret at fremsætte forslag 
til en fællesskabsretsakt, således som det fastsættes i medlemsstatuttens artikel 5.
I selve statutten tages der forbehold i form af nærmere regler for denne ret. Den giver således 
ikke medlemmet noget krav på, at vedkommendes retsaktsforslag skal forelægges 
plenarforsamlingen til afstemning. Retten til at fremsætte forslaget bibeholdes, såfremt 
forslagets behandling garanteres efter en hensigtsmæssig procedure. Her er det relevant at 
skabe forbindelse med den procedure, der fastlægges i forretningsordenens artikel 39.

Det må være fornuftigt at henvise individuelle medlemmers retsaktsforslag til en kortfattet 
indledende behandling i det kompetente udvalg. For at beskytte den individuelle forslagsret 
mod eventuelt at blive udhulet, bør det imidlertid fastsættes, at udvalget inden for en bestemt 
frist skal træffe afgørelse om den videre behandling, og at det, før det vedtager at indstille 
drøftelserne uden udarbejdelse af nogen betænkning, giver forslagets ophavsmand mulighed 
for at fremføre sine argumenter under en debat.

Et medlems ret til at fremsætte sit retsaktsforslag på det valgte officielle sprog kan ikke 
begrænses i betragtning af forretningsordenens artikel 138. Oversættelse af sådanne forslag til 
alle officielle sprog ville imidlertid overbelaste de disponible ressourcer og kunne medføre 
misbrug af forslagsretten ud fra et ønske om at få bestemte tekstdele oversat.

Derfor bør oversættelsen af sådanne forslag reduceres til et begrænset antal officielle sprog, 
ud fra hvilke der kan gennemføres en kortfattet behandling i det kompetente udvalg, og som -
på grund af de forskelligartede arbejdssituationer i udvalgene - bør vælges efter aftale med 
den pågældende udvalgsformand.
Er disse garantier for den individuelle forslagsret i orden, vil det klart være saglig korrekt -
lige som det i øjeblikket er fastsat i forretningsordenen - at gøre udarbejdelsen af en 
betænkning om et retsaktsforslag betinget af en godkendelse fra Formandskonferencens side 
foruden udvalgets afgørelse, eftersom det næppe kan forekomme, at en betænkning i 
Parlamentet opnår det kvalificerede flertal, der forudsættes i EF-traktatens artikel 192, når 
ikke en gang et flertal af gruppeformændene kan tilslutte sig principperne heri.
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Ændringsforslag 5 - I henhold til medlemsstatuttens artikel 7 har medlemmerne krav på, at 
Parlamentets dokumenter oversættes til deres pågældende offficielle sprog, og at deres
mundtlige indlæg tolkes til alle øvrige officielle sprog.
Disse rettigheder i statutten garanteres i kraft af forretningsordenens artikel 138. I denne 
artikels stk. 3 og 4 har Parlamentet for så vidt gjort brug af sin kompetence til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser, idet tolkning på udvalgs- og delegationsmøder begrænses til 
det rent faktisk eksisterende behov. Disse begrænsninger betyder ikke indgreb i det enkelte 
medlems principielle ret til at anvende sit eget sprog og er derfor forenelige med statuttens 
bestemmelser. Overgangsbestemmelsen i artikel 139 vedrørende undtagelser fra princippet 
om fuld flersprogethed i tilfælde af uundgåelig personalemangel i sprogtjenesterne tog 
Parlamentet i december 2006 op til fornyet overvejelse og forlængede den i yderligere to et 
halvt år. Fordi der er tale om undtagelsesregler, er de ikke i modstrid med medlemsstatuttens 
artikel 7. En yderligere stillingtagen vil være rimelig, når der er gjort tilstrækkelige praktiske 
erfaringer, og vil finde sted inden udgangen af denne valgperiode.

Det forekommer relevant at foretage en vis ændring af forretningsordenens artikel 150, som 
åbner mulighed for at stemme om ikke-oversatte ændringsforslag, når mindre end 40 
medlemmer gør indsigelse imod det. Det bør undgås, at medlemmer, der benytter et bestemt 
sprog, diskrimineres, når ingen af undtagelsesbetingelserne i artikel 139 er opfyldt. I Europa-
Parlamentet anvendes nemlig visse sprog regelmæssigt af mindre end 40 medlemmer. Det 
ville ikke være foreneligt med retten til at bruge sit eget sprog, såfremt en sådan gruppe 
medlemmer hele tiden ville blive nedstemt.
En præcis ordning, som tager højde for dette problem, ville blive meget kompliceret og kræve 
tunge bureaukratiske procedurer for at blive anvendt i praksis. Derfor foreslås det at tilføje en 
generelt udformet regel i forretningsordenens artikel 150, stk. 6, i tillid til at Parlamentet i sine 
afgørelser vil undgå ensidig diskriminering.

Ændringsforslag 6 - Medlemmernes ret til vederlag, der er fastsat i medlemsstatuttens artikel 
9, begrænses et eneste sted, nemlig i artikel 11, hvorefter vederlag, som et medlem modtager 
for udøvelsen af et mandat i et andet parlament, modregnes i vederlaget. For at gøre 
gennemførelsen af denne bestemmelse lettere er det hensigtsmæssigt at udvide 
oplysningspligten i forretningsordenens bilag I til også at gælde disse tilfælde, også selv om 
den ikke vil få nogen stor praktisk betydning, hvilket forklares i det følgende.
Når medlemsstatutten træder i kraft i juli 2009, vil det i henhold til de ændringer af akten om 
almindelige direkte valg1, der vedtoges den 25. juni og 23. september 2002, ikke længere 
være muligt samtidig at være medlem af Europa-Parlamentet og et nationalt parlament.

Modregningsreglen kan således kun komme til at gælde for vederlag for mandater i regionale 
parlamenter, for så vidt som et dobbeltmandat ikke er udelukket i kraft af interne 
bestemmelser i medlemsstaterne.
Det er Præsidiets opgave i statuttens gennemførelsesbestemmelser at gøre det klart, hvorledes 
begrebet parlamentsmandat skal afgrænses i forhold til andre politiske funktioner 
(kommunalråd, amtsråd, etc.).

Ændringsforslag 7 - I medlemsstatutten er der slet ingen bestemmelser om en eventuel pligt 
  

1 EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1 ff, særlig artikel 1, nr. 7, litra b).
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for medlemmerne til at give oplysninger om deres formueforhold.
Skulle der i henhold til bestemmelser i den nationale lovgivning (f.eks. i de nationale 
valglove) gælde en sådan pligt, finder sådanne bestemmelser fortsat anvendelse.
Med den foreslåede ændring tages der højde for denne situation.

Ændringsforslag 8 - Bestemmelsen i forretningsordenens artikel 5, stk. 3, svarer til den ret, 
ethvert medlem har i henhold til medlemsstatuttens artikel 6, stk. 1, til indsigt i alle 
dokumenter, der er i Parlamentets besiddelse, dog med de begrænsninger, der er fastsat i 
samme artikels stk. 2-4. Ved gennemgang af bilag VII med bestemmelser om behandling af 
fortrolige dokumenter kan der derimod konstateres en regelmangel, idet bilaget kun vedrører 
dokumenter, som andre institutioner har fremsendt til Parlamentet. For denne art dokumenter 
(f.eks. sikkerhedspolitisk følsomme dokumenter fra Rådet) er ordningerne i bilagets del A og 
B passende og tilstrækkelige. Disse bestemmelser gælder imidlertid ikke for dokumenter, som 
Parlamentet selv er ophavsmand til. For sådanne dokumenter gælder medlemsstatuttens 
generelle regel, at medlemmer er berettiget til aktindsigt, såfremt der ikke er tale om 
personlige dokumenter og afregninger. Man kunne dog forestille sig undtagelsestilfælde, hvor 
det vil være berettiget, at Parlamentet ved tilføjelse af en ny del Ca i bilag VII med den 
nødvendige agtpågivenhed gør brug af det forbehold i form af nærmere regler, der figurerer i 
medlemsstatutten.  

Kan Europa-Parlamentet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001 nægte at 
give aktindsigt i et af sine egne dokumenter, kan og må dette normalt ikke skabe usikkerhed 
omkring et medlems ret til aktindsigt. Dog vil det være passende at fastsætte en bestemmelse 
for de undtagelsestilfælde, hvor der en eksisterende interessekonflikt ville være til mærkbar 
skade for Parlamentet, såfremt et medlem ud fra private og personlige motiver kunne kræve 
indsigt i bestemte dokumenter. Det bør være forbeholdt Præsidiet at træffe afgørelse om, 
hvorvidt den skade, der truer Parlamentet, berettiger en begrænsning af medlemmets ret til 
aktindsigt.
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