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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om en generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden
(2007/2124(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A6-0000/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. vedtager at vedføje adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den fælles 
beslutningsprocedure, som godkendt af Formandskonferencen den 18. september 2008, 
som bilag XVI e til forretningsordenen;

3. gør opmærksom på, at de ændringer [nummer …], der er markeret med en asterisk (*),
træder i kraft den første dag efter ikrafttrædelsen af den relevante traktatbestemmelse;

4. gør opmærksom på, at de øvrige ændringer træder i kraft den første dag i den 7. 
valgperiode;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 28 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Ethvert medlem kan stille spørgsmål om 
Præsidiets, Formandskonferencens eller 
kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål 
indgives skriftligt til formanden; de 
offentliggøres sammen med besvarelserne i
Parlamentets Bulletin inden for en frist på 
30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

2. Ethvert medlem kan stille spørgsmål om 
Præsidiets, Formandskonferencens eller 
kvæstorernes arbejde. Sådanne spørgsmål 
indgives skriftligt til formanden; de 
offentliggøres sammen med besvarelserne 
på Parlamentets websted inden for en frist 
på 30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til den omstændighed, at bulletinen ikke længere 
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eksisterer.

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 34 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 34 Artikel 34

Grundlæggende rettigheder, 
subsidiaritets- og 

proportionalitetsprincipperne, 
retsstatsprincippet og finansielle 

virkninger

Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder

Under behandlingen af et forslag til 
retsakt undersøger Parlamentet navnlig, 
om forslaget respekterer de 
grundlæggende rettigheder, og i 
særdeleshed om retsakten er i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincipperne samt 
retsstatsprincippet. Har forslaget 
finansielle virkninger, sikrer Parlamentet 
sig endvidere, at der er tilstrækkelige 
finansielle midler.

1. Parlamentet udfører alle sine opgaver i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder, der er fastsat i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Parlamentet skal endvidere fuldt ud 
respektere rettighederne og principperne i 
EU-traktatens artikel 2 og artikel 6, stk. 2 
og 3.

2. Er det korresponderende udvalg, en 
politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer af den opfattelse, at et forslag 
til retsakt eller dele deraf ikke respekterer 
rettighederne i chartret om 
grundlæggende rettigheder, forelægges 
spørgsmålet på deres anmodning det 
udvalg, der er kompetent med hensyn til 
fortolkning af chartret om 
grundlæggende rettigheder. Udtalelsen 
fra dette udvalg vedføjes som bilag til det 
korresponderende udvalgs betænkning.

Or. en
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(Se ændringsforslagene til artikel 36, stk. -1 (nyt), og artikel 36a (ny))

Begrundelse

Indføjer en ny kontrolprocedure med hensyn til overholdelsen af de grundlæggende 
rettigheder. Er endvidere en mindretalsrettighed.

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 – stk. -1 (nyt) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

-1. Har forslaget til retsakt finansielle 
virkninger, sikrer Parlamentet sig, at der 
er tilstrækkelige finansielle midler.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er identisk med artikel 34, sidste punktum, der flyttes til artikel 36 som 
følge af ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Uden at dette berører artikel 40, 
kontrollerer det korresponderende udvalg, 
at et kommissionsforslag eller et andet 
lovgivningsmæssigt dokument finansielt er 
foreneligt med det finansielle overslag.

1. Uden at dette berører artikel 40, 
kontrollerer det korresponderende udvalg, 
at et kommissionsforslag eller et andet 
lovgivningsmæssigt dokument finansielt er 
foreneligt med den flerårige finansielle 
ramme.
(Horisontalt ændringsforslag: Ordene "det 
finansielle overslag" erstattes i hele 
forretningsordenen af ordene "den 
flerårige finansielle ramme")

Or. en
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Begrundelse

Tekniske og terminologiske tilpasninger.

Ændringsforslag 5

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 36 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 36a (*)
Subsidiaritets- og

proportionalitetsprincippet 
1. Under behandlingen af et forslag til 
retsakt undersøger Parlamentet navnlig, 
om forslaget respekterer subsidiaritets- og 
proportionalitetsprincippet. Medmindre 
der er tale om en sag af hastende 
karakter, som omhandlet i artikel 4 i 
protokollen om de nationale parlamenters 
rolle, må Parlamentet ikke afslutte 
førstebehandlingen inden udløbet af den 
frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i 
protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet. 
2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
spørgsmål, kan på det korresponderende 
udvalgs anmodning eller på eget initiativ, 
vedtage henstillinger vedrørende et hvilket 
som helst forslag til retsakt.
3. Hvis et nationalt parlament sender en 
begrundet udtalelse til formanden i 
henhold til artikel 3 i protokollen om de 
nationale parlamenters rolle i Den 
Europæiske Union og artikel 6 i 
protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, henvises 
dokumentet til behandling i det 
korresponderende udvalg og sendes til det 
udvalg, der er kompetent med hensyn til 
overholdelsen af subsidiaritetsprincippet, 
til orientering. Når Parlamentet modtager 
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en begrundet udtalelse, efter at det 
korresponderende udvalg har vedtaget sin 
betænkning, omdeles udtalelsen til alle 
medlemmer, før mødedokumentet sættes 
til afstemning. Formanden for det 
korresponderende udvalg kan anmode 
om, at sagen henvises til fornyet 
behandling i udvalget.
4. Hvis de begrundede udtalelser, 
hvorefter forslaget til retsakt ikke 
overholder subsidiaritetsprincippet, 
repræsenterer mindst en tredjedel af alle 
de stemmer, der er tildelt de nationale 
parlamenter, eller en fjerdedel af 
medlemsstaterne, såfremt der er tale om et 
forslag til retsakt i henhold til artikel 76 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, træffer Parlamentet først 
afgørelse, når forslagsstilleren har 
angivet det videre forløb af proceduren.
5. Fremsættes der under den almindelige 
lovgivningsprocedure begrundede 
udtalelser, hvorefter et forslag til retsakt 
ikke overholder subsidiaritetsprincippet, 
og udtalelserne repræsenterer mindst et 
simpelt flertal af de stemmer, der er tildelt 
de nationale parlamenter, skal det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til 
overholdelsen af subsidiaritetsprincippet, 
under hensyntagen til de begrundede 
udtalelser fra de nationale parlamenter og 
fra Kommissionen, enten henstille, at 
Parlamentet forkaster forslaget med 
henvisning til, at subsidiaritetsprincippet 
er tilsidesat, eller fremsætte en hvilket 
som helst anden henstilling, som kan 
indeholde forslag om ændringer med 
henblik på overholdelsen af 
subsidiaritetsprincippet. 
Henstillingen forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning. Hvis 
henstillingen om forkastelse af forslaget 
vedtages med et flertal af de stemmer, der 
er afgivet i Europa-Parlamentet, eller hvis 
et flertal på 55 % af Rådets medlemmer er 
imod forslaget, erklærer formanden 
proceduren for afsluttet. Hvis Parlamentet 

Adlib Express Watermark



PE405.935v03-00 8/64 PR\757000DA.doc

DA

ikke forkaster forslaget, fortsætter 
proceduren under hensyntagen til de 
henstillinger, der er vedtaget af 
Parlamentet.
6. Forelægger Regionsudvalget 
Parlamentet en udtalelse, hvori det 
modsætter sig et forslag til retsakt med 
henvisning til, at subsidiaritetsprincippet 
er tilsidesat, henvises udtalelsen til det 
korresponderende udvalg og det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til 
overholdelsen af subsidiaritetsprincippet.
Sidstnævnte udvalg kan fremsætte 
henstillinger, som sættes under 
afstemning inden afslutningen af 
førstebehandlingen.

Or. en

(Se ændringsforslaget til artikel 34)

Begrundelse

Ændringsforslaget indføjer de nye procedurer, hvorved de nationale parlamenter inddrages i 
forbindelse med overholdelsen af subsidiaritetsprincippet (proceduren med "det gule kort" og 
proceduren med "det orange kort"), i forretningsordenen. 
Da Regionsudvalget ifølge artikel 8 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan anlægge sager vedrørende overtrædelse af 
nærhedsprincippet, bør Parlamentet lægge særlig vægt på de udtalelser fra Regionsudvalget, 
som indeholder indvendinger mod den foreslåede retsakt med henvisning til 
nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 6

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 41 – overskrift

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høring om initiativer fra en medlemsstat Lovgivningsprocedurer om initiativer fra 
en medlemsstat

Or. en
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Ændringsforslag 7

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Høringsproceduren er afsluttet, såfremt 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning 
vedtages. Vedtager Parlamentet ikke 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 
henvises forslaget til fornyet behandling i 
det kompetente udvalg.

Førstebehandlingen er afsluttet, såfremt 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning 
vedtages. Vedtager Parlamentet ikke 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 
henvises forslaget til fornyet behandling i 
det kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 8

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Formanden fremsender forslaget i den 
af Parlamentet vedtagne affattelse
sammen med den dertil hørende beslutning 
til Rådet og Kommissionen som 
Parlamentets udtalelse.

3. En konsolideret udgave af forslaget som 
vedtaget af Parlamentet færdiggøres i 
overensstemmelse med artikel 172a og 
172b. Parlamentets formand fremsender 
denne konsoliderede udgave sammen med 
den dertil hørende beslutning til Rådet og 
Kommissionen som Parlamentets 
holdning.

(Horisontalt ændringsforslag: I alle 
forretningsordenens bestemmelser 
vedrørende den almindelige 
lovgivningsprocedure erstattes ordene 
"Parlamentets udtalelse" med 
"Parlamentets holdning")

Or. en

Begrundelse

Under førstebehandlingen vedtager Parlamentet ikke længere en "udtalelse", men en 
"holdning".
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Ændringsforslag 9

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 52 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 
flertal af de afgivne stemmer, anmoder 
formanden, inden Parlamentet stemmer om 
forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, 
Kommissionen om at tage sit forslag 
tilbage.

1. Opnår et kommissionsforslag ikke et 
flertal af de afgivne stemmer, eller 
vedtages et forslag om dets forkastelse 
fremsat af det korresponderende udvalg 
eller mindst 1/10 af medlemmerne, 
anmoder formanden, inden Parlamentet 
stemmer om forslaget til 
lovgivningsmæssig beslutning, 
Kommissionen om at tage sit forslag 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Hidtil har det ikke ifølge forretningsordenen været tilladt at fremsætte et forslag om 
forkastelse af Kommissionens forslag under førstebehandlingen, selv om der i visse tilfælde 
kan være behov for dette.

Ændringsforslag 10

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 52 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, 
fastslår formanden, at høringsproceduren 
er uden formål, og underretter Rådet 
herom.

2. Tager Kommissionen sit forslag tilbage, 
erklærer formanden proceduren for
afsluttet og underretter Rådet herom.

Or. en

Begrundelse

Terminologisk tilpasning.
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Ændringsforslag 11

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 52 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Tager Kommissionen ikke sit forslag 
tilbage, henviser Parlamentet spørgsmålet 
til fornyet behandling i det kompetente 
udvalg uden at stemme om forslaget til 
lovgivningsmæssig beslutning.

3. Tager Kommissionen ikke sit forslag 
tilbage, henviser Parlamentet spørgsmålet 
til fornyet behandling i det kompetente 
udvalg uden at stemme om forslaget til 
lovgivningsmæssig beslutning, medmindre 
Parlamentet på forslag af formanden eller 
ordføreren for det kompetente udvalg eller 
en politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer går over til afstemning om 
forslaget til lovgivningsmæssig 
beslutning.

I så fald udarbejder det kompetente udvalg 
på ny betænkning, som, mundtligt eller 
skriftligt, forelægges Parlamentet inden for 
en af dette fastsat frist på højst to måneder.

Såfremt forslaget henvises til fornyet 
behandling, udarbejder det kompetente 
udvalg på ny betænkning, som, mundtligt 
eller skriftligt, forelægges Parlamentet 
inden for en af dette fastsat frist på højst to 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Under den fælles beslutningsprocedure er der ikke længere noget behov for at forlænge 
proceduren med henblik på at opnå et kompromisforslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag 12

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 53 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 53a

Forslag til retsakt fremsat af en gruppe 
medlemsstater

Hvis forslaget til retsakt er fremsat af en 
gruppe medlemsstater, kan
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repræsentanter for disse stater indbydes til 
at deltage i drøftelserne på udvalgsplan og 
på plenarmøderne. Artikel 52 og 53 finder 
i givet fald tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Tager højde for, at en gruppe medlemsstater ifølge Lissabontraktaten i visse tilfælde kan 
fremsætte forslag til retsakter.

Ændringsforslag 13

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 54 – stk. 1 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. I tidsrummet efter Parlamentets 
vedtagelse af en udtalelse om et forslag fra 
Kommissionen følger formanden og 
ordføreren for det kompetente udvalg 
forslagets videre behandling indtil den 
endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at 
sikre, at de løfter, Rådet eller 
Kommissionen har givet Parlamentet med 
hensyn til dets ændringer, bliver holdt. 

1. I tidsrummet efter Parlamentets 
vedtagelse af en holdning om et forslag fra 
Kommissionen følger formanden og 
ordføreren for det kompetente udvalg 
forslagets videre behandling indtil den 
endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at 
sikre, at de løfter, Rådet eller 
Kommissionen har givet Parlamentet med 
hensyn til dets holdning, bliver holdt.

Or. en

Begrundelse

Teknisk og terminologisk tilpasning.

Ændringsforslag 14

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 55 – underoverskrift 1 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Fælles beslutningsprocedure Almindelig lovgivningsprocedure
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Or. en

Ændringsforslag 15

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 56 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 56 udgår
Samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen 

fra 1975
1. For visse vigtige fællesskabsretsakter 
kan Parlamentet i forbindelse med 
afgivelse af sin udtalelse og under aktiv 
medvirken fra Kommissionens side 
indlede en samrådsprocedure med Rådet, 
hvis dette ikke agter at følge Parlamentets 
udtalelse.
2. Denne procedure indledes af 
Parlamentet på eget eller på Rådets 
initiativ.
3. Med hensyn til sammensætningen af 
delegationen til Samrådsudvalget og 
proceduren for dette udvalgs arbejde samt 
meddelelse af resultaterne til Parlamentet 
gælder bestemmelserne i artikel 64.
4. Det kompetente udvalg udarbejder 
betænkning om resultaterne af samrådet, 
og denne forelægges Parlamentet til 
forhandling og afstemning.

Or. en

Begrundelse

Med de nye bestemmelser om budgettet og den flerårige finansielle ramme bliver 
fælleserklæringen fra 1975 overflødig.

Ændringsforslag 16

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 57 – overskrift (*)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Modtagelse af Rådets fælles holdning Modtagelse af Rådets holdning
(Horisontalt ændringsforslag: Ordene 
"Rådets fælles holdning" eller "den fælles 
holdning" erstattes i hele 
forretningsordenen af ordene "Rådets 
holdning" eller "holdningen")

Or. en

Begrundelse

Teknisk og terminologisk tilpasning.

Ændringsforslag 17

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 58 - stk. 1 - afsnit 2 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Formanden anmoder om Rådets samtykke 
til enhver forlængelse af fristerne i 
medfør af EF-traktatens artikel 252, litra 
g), og EU-traktatens artikel 39, stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse
Lissabontraktaten indeholder ikke længere de bestemmelser, hvortil afsnittet henviser. 

Ændringsforslag 18

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 58 – stk. 2 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Formanden underretter Parlamentet om 
enhver forlængelse af fristerne i medfør af 
EF-traktatens artikel 251, stk. 7, på 
Parlamentets eller Rådets initiativ.

2. Formanden underretter Parlamentet om 
enhver forlængelse af fristerne i medfør af 
artikel 294, stk. 14, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på 
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Parlamentets eller Rådets initiativ.
(Horisontalt ændringsforslag: 
Nummereringen af artiklerne i EU-
traktaten og i EF-traktaten tilpasses i hele 
forretningsordenen til den konsoliderede 
udgave af traktaten om Den Europæiske 
Union og af traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde)

Or. en

Begrundelse

Teknisk og terminologisk tilpasning.

Ændringsforslag 19

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 58 – stk. 3 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Formanden kan efter samråd med 
formanden for det kompetente udvalg give 
sit samtykke til en anmodning fra Rådet 
om at forlænge enhver frist i medfør af
EF-traktatens artikel 252, litra g).

udgår

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 58, stk. 1, andet afsnit.

Ændringsforslag 20

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 59 – stk. 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Det korresponderende udvalg forelægger 
en indstilling ved andenbehandling om 
godkendelse, ændring eller forkastelse af 

6. Det korresponderende udvalg forelægger 
en betænkning om godkendelse, ændring 
eller forkastelse af Rådets fælles holdning. 
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Rådets fælles holdning. Indstillingen skal 
indeholde en kort begrundelse for forslaget 
til afgørelse.

Betænkningen skal indeholde en 
begrundelse.

Or. en

Begrundelse

"Indstillingen" er reelt en "betænkning" og bør betegnes som sådan. 

Ændringsforslag 21

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 61 – stk. 4 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Forkaster Parlamentet en fælles 
holdning under samarbejdsproceduren, jf. 
EF-traktatens artikel 252, anmoder 
formanden, uanset stk. 3, Kommissionen 
om at tage sit forslag tilbage. Tager 
Kommissionen sit forslag tilbage, 
meddeler formanden på plenarmødet, at 
lovgivningsproceduren er afsluttet.

udgår

Or. en

Begrundelse

EF-traktatens artikel 252 udgår.

Ændringsforslag 22

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 65 a (ny) (indføjes under kapitel 6: Afslutning af lovgivningsproceduren)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 65a
Interinstitutionelle forhandlinger som led 

i lovgivningsprocedurer
Ved forhandlinger med de øvrige 
institutioner med henblik på indgåelsen af 
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en aftale under lovgivningsproceduren 
iagttages adfærdskodeksen for 
forhandlinger i forbindelse med den 
fælles beslutningsprocedure1. I den 
afgørelse, hvorved et udvalg bemyndiger 
en delegation af dets medlemmer til at 
deltage i sådanne forhandlinger, kan der 
navnlig fastsættes et mandat, 
retningslinjer og prioriteringer for 
forhandlingerne.
Hvis sådanne forhandlinger afsluttes efter 
det kompetente udvalgs vedtagelse af en 
betænkning, kan dette udvalg stille 
ændringsforslag med henblik på 
opnåelsen af et kompromis med Rådet.
____________________________
1 Se bilag XVI e.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget formaliserer praksis for indgåelse af aftaler under første- og 
andenbehandlingen. Se også ændringsforslagene vedrørende artikel 182a (ny) og artikel 204, 
litra ca) (nyt).

Ændringsforslag 23

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 66

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Underretter Rådet i overensstemmelse 
med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
Parlamentet om, at det har godkendt dets 
ændringer og ikke i øvrigt har ændret 
Kommissionens forslag, eller har ingen af 
institutionerne ændret Kommissionens 
forslag, meddeler formanden på 
plenarmødet, at forslaget er endeligt 
vedtaget.

Underretter Rådet i overensstemmelse med 
EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 
Parlamentet om, at det har godkendt dets
holdning, som gives den endelige 
udformning i henhold til artikel 172b, 
meddeler formanden på plenarmødet, at 
forslaget er endeligt vedtaget.

2. Inden meddelelsen kontrollerer 
formanden, at eventuelt tekniske 
justeringer, som Rådet har foretaget i 
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forslaget, ikke berører indholdet. I 
tvivlstilfælde hører formanden det 
kompetente udvalg. Anses visse ændringer 
for at berøre indholdet, underretter 
formanden Rådet om, at Parlamentet vil 
foretage en andenbehandling, så snart 
betingelserne i artikel 57 er opfyldt.
3. Efter en meddelelse i henhold til stk. 1 
undertegner formanden sammen med 
Rådets formand forslaget til retsakt og 
foranlediger, at det offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 
68.

Or. en

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til den nye procedure i artikel 172b (ny).

Ændringsforslag 24

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Teksten til retsakter, som vedtages af
Parlamentet og Rådet i fællesskab, 
undertegnes af formanden og 
generalsekretæren, efter at det er 
kontrolleret, at alle procedurer er behørigt 
overholdt.

1. Teksten til retsakter, som vedtages af 
Parlamentet alene eller af Parlamentet og
Rådet i fællesskab, undertegnes af 
formanden og generalsekretæren, efter at 
det er kontrolleret, at alle procedurer er 
behørigt overholdt.

Or. en

Begrundelse

Svarer til Parlamentets mulighed for at vedtage en retsakt med godkendelse fra Rådet, som 
forudsat i EF-traktatens artikel 190, stk. 5, og 195, stk. 4.
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Ændringsforslag 25

Europa-Parlamentets forretningsorden
Overskrift på kapitel 6 a (nyt) (*) (indføjes efter artikel 68 og inden kapitel 7)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

KAPITEL 6a
KONSTITUTIONELLE 

ANLIGGENDER

Or. en

Ændringsforslag 26

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 a (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68a (*)
Almindelig traktatrevision

1. Det kompetente udvalg kan i medfør af 
artikel 38a og 45 forelægge Parlamentet 
en betænkning med forslag til revision af 
traktaterne til forelæggelse for Rådet. 
2. Beslutter Det Europæiske Råd at 
indkalde et konvent, udnævnes Europa-
Parlamentets repræsentanter af 
Parlamentet på forslag af
Formandskonferencen.
I forslaget udpeges der en leder af 
Parlamentets delegation, som skal være 
Parlamentets kandidat til medlemskab af 
den styregruppe eller det præsidium, som 
konventet måtte nedsætte.
3. Anmoder Det Europæiske Råd 
Parlamentet om at godkende en 
beslutning om ikke at indkalde et konvent 
til behandling af de foreslåede ændringer 
af traktaterne, henvises spørgsmålet til det 
kompetente udvalg i overensstemmelse 
med artikel 75.
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Or. en

Begrundelse

Er udtryk for Parlamentets nye ret til at stille forslag om traktatændringer, som indføres ved 
Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 27

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 b (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68b (*)
Forenklet traktatrevision

Det kompetente udvalg kan i medfør af 
artikel 38a og 45 efter proceduren i artikel 
48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske 
Union forelægge Parlamentet en 
betænkning med forslag til revision af alle 
eller en del af bestemmelserne i tredje del 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde til forelæggelse for Det 
Europæiske Råd.

Or. en

Begrundelse

Er udtryk for Parlamentets nye ret til at stille forslag om traktatændringer, som indføres ved 
Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 28

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 c (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68c (*)
Tiltrædelsestraktater
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1. Enhver ansøgning fra en europæisk 
stat om at blive medlem af Den 
Europæiske Union henvises til 
behandling i det kompetente udvalg.
2. Parlamentet kan efter forslag fra det 
kompetente udvalg, en politisk gruppe 
eller mindst 40 medlemmer anmode 
Kommissionen og Rådet om at deltage i 
en debat, inden forhandlingerne med 
ansøgerstaterne indledes.
3. Under forhandlingerne giver 
Kommissionen og Rådet løbende - om 
nødvendigt fortroligt - det kompetente 
udvalg en udtømmende orientering om 
forhandlingernes forløb.
4. Parlamentet kan når som helst under 
forhandlingerne og på grundlag af en 
betænkning fra det kompetente udvalg 
vedtage henstillinger og kræve, at disse 
tages i betragtning forud for indgåelsen af 
en traktat om et ansøgerlands tiltrædelse 
af Den Europæiske Union. Til vedtagelse 
af disse henstillinger kræves samme 
flertal som ved den samstemmende 
udtalelse.
5. Når forhandlingerne er afsluttet, men 
før aftalen underskrives, forelægges 
traktatudkastet Parlamentet til 
samstemmende udtalelse.
6. Når Parlamentet anmodes om at 
godkende en europæisk stats ansøgning 
om at blive medlem af Den Europæiske 
Union, henvises sagen til det kompetente 
udvalg, jf. artikel 75. Parlamentet træffer 
afgørelse med et flertal blandt sine 
medlemmer. 

Or. en

(Dette ændringsforslag gentager delvist ordlyden af den nuværende artikel 82 (overskrift og 
stk. 1-5 uden ændringer og stk. 6 med ændringer), som udgår, hvis dette ændringsforslag 

vedtages).
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Ændringsforslag 29

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 d (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68d (*)
Udtrædelse af Unionen

Ønsker en medlemsstat i medfør af artikel 
50 i traktaten om Den Europæiske Union 
at udtræde af Unionen, og 
udtrædelsesaftalen forelægges 
Parlamentet til godkendelse, henvises 
sagen til det kompetente udvalg, jf. artikel 
75. Parlamentet træffer afgørelse med et 
flertal af de afgivne stemmer. Artikel 68c 
finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Tager højde for, at det som noget nyt vil være muligt at udtræde af Unionen.

Ændringsforslag 30

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 e (ny) (indføjes under kapitel 6 a (nyt))

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68e
Medlemsstaternes overtrædelse af 

grundlæggende principper
1. Parlamentet kan på grundlag af en 
særlig betænkning fra det kompetente 
udvalg, udarbejdet i henhold til artikel 
38a og 45:
a) stemme om et begrundet forslag om at 
opfordre Rådet til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 7, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Union
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b) stemme om et forslag om at opfordre 
Kommissionen eller medlemsstaterne til at 
fremsætte forslag i henhold til artikel 7, 
stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Union
c) stemme om et forslag om at opfordre 
Rådet til at træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 7, stk. 3, eller senere i 
henhold til artikel 7, stk. 4, i traktaten om 
Den Europæiske Union.
2. Enhver anmodning fra Rådet til 
Parlamentet om at afgive samstemmende 
udtalelse om et forslag i medfør af artikel 
7, stk. 1 og 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union, meddeles på 
plenarmødet sammen med den 
pågældende medlemsstats bemærkninger 
og henvises til det kompetente udvalg, jf. 
artikel 75. Undtagen i særligt hastende og 
begrundede tilfælde træffer Parlamentet 
afgørelse efter forslag fra det kompetente 
udvalg.
3. Til vedtagelse af afgørelser i henhold til 
stk. 1 og 2 kræves et flertal på 2/3 af de 
afgivne stemmer og et flertal af 
Parlamentets medlemmer.
4. Det kompetente udvalg kan endvidere 
efter tilladelse fra Formandskonferencen 
forelægge et forslag til beslutning. I 
beslutningsforslaget redegøres for 
Parlamentets holdning til, om der 
foreligger en grov overtrædelse fra en 
medlemsstats side, og til hensigtsmæssige 
sanktioner samt til ændring eller 
tilbagekaldelse af sådanne sanktioner.
5. Det kompetente udvalg påser, at 
Parlamentet underrettes fuldt ud og om 
nødvendigt høres om alle 
opfølgningsforanstaltninger i forbindelse 
med en samstemmende udtalelse efter stk. 
3. Rådet opfordres til at redegøre for 
udviklingen. Efter forslag fra det 
kompetente udvalg, udarbejdet efter 
tilladelse fra Formandskonferencen, kan 
Parlamentet rette henstillinger til Rådet.
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Or. en

(Dette ændringsforslag gentager stort set ordlyden af den gældende artikel 95, som udgår, 
hvis dette ændringsforslag vedtages med tilføjelse af henvisningen til den nye artikel 38a)

Begrundelse

Gentager med ubetydelige ændringer ordlyden af den gældende artikel 95.

Ændringsforslag 31

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 68 f (ny) (*) (indføjes under kapitel 6 a (nyt)):

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 68f (*)
Parlamentets sammensætning

I god tid før valgperiodens udløb kan 
Parlamentet på grundlag af en 
betænkning, der er udarbejdet af det 
kompetente udvalg i henhold til artikel 
38a, fremsætte et forslag om ændring af 
dets sammensætning. Det Europæiske 
Råds forslag til afgørelse om 
Parlamentets sammensætning behandles i 
henhold til artikel 75.

Or. en

Begrundelse

Svarer til den nye initiativret i henhold til EU-traktatens artikel 14, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag 32

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69 udgår
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Det almindelige budget
Gennemførelsesbestemmelserne for 
behandling af Den Europæiske Unions 
almindelige budget og tillægsbudgetter i 
henhold til de finansielle bestemmelser i 
traktaterne om oprettelse af De 
Europæiske Fællesskaber vedtages af 
Parlamentet ved en beslutning, der 
vedføjes denne forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Da bilag IV indføjes i forretningsordenen, er der ikke længere behov for denne bestemmelse.

Ændringsforslag 33

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 69 a (ny) (*) (indføjes under kapitel 7 – Budgetproceduren )

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69a (*)
Flerårig finansiel ramme

Anmoder Rådet Parlamentet om 
godkendelse af forslaget til forordning om 
den flerårige finansielle ramme, henvises 
sagen til det kompetente udvalg efter
proceduren i artikel 75. Til Parlamentets 
godkendelse kræves et flertal af 
Parlamentets medlemmer.

Or. en

Begrundelse

Er udtryk for den omstændighed, at den flerårige finansielle ramme er blevet en retsakt, der 
kræver Parlamentets godkendelse.
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Ændringsforslag 34

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69b (*)
Arbejdsdokumenter

1. Følgende dokumenter trykkes og 
omdeles:
a) Rådets meddelelse om udfaldet af dets 
forhandlinger om budgetforslaget
b) Rådets holdning til budgetforslaget, jf. 
artikel 314, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og 
Euratom-traktatens artikel 177, stk. 5
c) ethvert forslag til afgørelse om de 
foreløbige tolvtedele, jf. artikel 315 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og Euratom-traktatens 
artikel 178.
2. Disse dokumenter forelægges 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

(Dette ændringsforslag gentager delvist ordlyden af den nuværende artikel 1 i bilag IV, som 
udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag 35

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69c (*)
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Behandling af budgetforslaget – første 
fase

1. Ethvert medlem kan under iagttagelse 
af nedenstående betingelser indgive og 
forelægge forslag til ændring af 
budgetforslaget.
2. Forslagene til ændring skal for at 
kunne antages til behandling stilles 
skriftligt, være underskrevet af mindst 40 
medlemmer eller være indgivet på en 
politisk gruppes eller et udvalgs vegne, 
angive det punkt på budgettet, de henviser 
til, og tilgodese princippet om ligevægt 
mellem indtægter og udgifter. Forslagene 
til ændring skal indeholde alle 
nødvendige oplysninger med henblik på 
anmærkningerne til det omhandlede 
punkt på budgettet.
Alle forslag til ændring af budgetforslaget 
ledsages af en skriftlig begrundelse.

3. Formanden fastsætter en frist for 
indgivelse af forslag til ændring.
4. Det korresponderende udvalg afgiver 
sin udtalelse om de fremsatte forslag, før 
de kommer til forhandling på et 
plenarmøde.
På plenarmødet sættes forslag til 
ændring, som i det korresponderende 
udvalg er blevet forkastet, ikke under 
afstemning, medmindre et udvalg eller 
mindst 40 medlemmer skriftligt anmoder 
herom inden for en frist, som fastsættes af 
formanden; denne frist udløber, senest 24 
timer før afstemningen påbegyndes.
5. Forslag til ændring af Parlamentets 
budgetoverslag, som har et lignende 
indhold som forslag til ændring, der 
allerede er blevet afvist af Parlamentet 
under opstillingen af budgetoverslaget, 
kommer kun til forhandling, hvis det 
korresponderende udvalg anbefaler det.
6. Uanset forretningsordenens artikel 51, 
stk. 2, foretager Parlamentet særskilte og 
successive afstemninger om:
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– hvert enkelt forslag til ændring
– hver enkelt sektion i budgetforslaget
– et beslutningsforslag om dette 
budgetforslag.
Forretningsordenens artikel 155, stk. 4-8, 
finder dog anvendelse.
7. De artikler, kapitler, afsnit og sektioner 
i budgetforslaget, hvortil der ikke er 
fremsat forslag til ændring, betragtes som 
godkendt.
8. Forslag til ændring er vedtaget, hvis de 
opnår et flertal blandt Parlamentets 
medlemmer.
9. Har Parlamentet ændret 
budgetforslaget, fremsendes 
budgetforslaget til Rådet og 
Kommissionen i den ændrede form 
sammen med begrundelserne herfor.
10. Protokollen fra det møde, hvor 
Parlamentet har taget stilling til 
budgetforslaget, fremsendes til Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

(Dette ændringsforslag gentager delvist ordlyden af den gældende artikel 3 i bilag IV, som 
udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag 36

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69d (*)
Finansielt trepartsmøde

Formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen indkaldes på 
Kommissionens initiativ regelmæssigt til 
møde som led i de budgetprocedurer, der 
er nævnt i dette kapitel. Formændene 
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træffer alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at fremme samråd og 
indbyrdes tilnærmelse af deres respektive 
institutioners holdninger med henblik på 
at lette gennemførelsen af dette kapitel.
Parlamentets formand kan uddelegere 
denne opgave til en næstformand med 
erfaring i budgetspørgsmål eller til 
formanden for det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til 
budgetspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Den nye budgetprocedure nødvendiggør, at formændene for de tre institutioner mødes 
jævnligt.

Ændringsforslag 37

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69e (*)
Budgetforlig

1. Formanden indkalder til et møde i 
Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
2. Parlamentets delegation til 
Forligsudvalgets møder om 
budgetproceduren har samme antal 
medlemmer som Rådets delegation.
3. Delegationens medlemmer udpeges af 
de politiske grupper hvert år forud for 
Parlamentets afstemning om Rådets 
holdning og helst blandt medlemmerne af 
det udvalg, der er kompetent med hensyn 
til budgetspørgsmål, og af andre berørte 
udvalg. Delegationen ledes af 
Parlamentets formand. Formanden kan 
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uddelegere dette hverv til en næstformand 
med erfaring i budgetspørgsmål 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. Indgår Forligsudvalget aftale om et 
fælles udkast, opføres spørgsmålet på 
dagsordenen for et plenarmøde, der 
afholdes inden en frist på fjorten dage fra 
datoen for aftalens indgåelse. Artikel 65, 
stk. 2 og 3, finder anvendelse.
6. Der stemmes om det fælles udkast som 
helhed ved én enkelt afstemning. Det 
korresponderende udvalg eller mindst 
1/10 af medlemmerne kan fremsætte et 
forslag om forkastelse af det fælles 
udkast. Afstemningen sker ved 
navneopråb.
7. Hvis Parlamentet godkender det fælles 
udkast, mens Rådet forkaster det, kan det 
korresponderende udvalg indgive alle 
eller nogle af Parlamentets ændringer til 
Rådets holdning med henblik på en 
bekræftelse i henhold til artikel 314, stk. 
7, litra d).

Or. en

Ændringsforslag 38

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69f (*)
Endelig vedtagelse af budgettet

Såfremt formanden finder, at budgettet er 
vedtaget i henhold til bestemmelserne i 
artikel 314 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,
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fastslår formanden på et plenarmøde, at 
budgettet er endeligt vedtaget. Formanden 
drager omsorg for, at det offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

(Dette ændringsforslag gentager ordlyden af den gældende artikel 4 i bilag IV, som udgår, 
hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag 39

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 69g (*)
Ordningen med de foreløbige tolvtedele

1. Enhver afgørelse fra Rådet om at 
tillade udgifter, der overstiger den 
foreløbige tolvtedel af udgifterne, henvises 
til det korresponderende udvalg.
2. Det korresponderende udvalg kan 
forelægge et udkast til afgørelse om 
reduktion af de i stk. 1 omhandlede 
udgifter. Parlamentet træffer afgørelse 
senest 30 dage efter vedtagelsen af Rådets 
afgørelse.
3. Parlamentet træffer afgørelse med et 
flertal blandt sine medlemmer. 

Or. en

(Dette ændringsforslag gentager delvist ordlyden af den gældende artikel 7 i bilag IV, som 
udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages).

Ændringsforslag 40

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 73 a (ny) (*)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 73 a (*)
Procedure for udarbejdelse af 
Parlamentets budgetoverslag

1. Hvad angår Parlamentets budget 
vedtager Præsidiet og det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til 
budgetspørgsmål, i successive faser
a) stillingsfortegnelsen
b) det foreløbige forslag og forslaget til 
budgetoverslag.
2. Afgørelser om stillingsfortegnelsen 
træffes i henhold til følgende procedure:
a) Præsidiet fastsætter 
stillingsfortegnelsen for hvert 
regnskabsår.
b) Præsidiet og det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til 
budgetspørgsmål, holder eventuelt 
samråd, hvis sidstnævntes udtalelse 
adskiller sig fra Præsidiets første 
afgørelser.
c) Ved procedurens afslutning er det 
Præsidiet, der træffer den endelige 
afgørelse om overslaget over 
stillingsfortegnelsen, jf. 
forretningsordenens artikel 197, stk. 3, 
uden at det berører de afgørelser, der 
træffes i henhold til artikel 314 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
3. Proceduren for udarbejdelsen af selve 
budgetoverslaget indledes, så snart 
Præsidiet har truffet endelig afgørelse om 
stillingsfortegnelsen. Etaperne i denne 
procedure er beskrevet i 
forretningsordenens artikel 73. Der 
indledes samråd, hvis det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til 
budgetspørgsmål, og Præsidiet har meget 
forskellige synspunkter.
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Or. en

(Dette ændringsforslag gentager næsten ordret ordlyden af den gældende artikel 8 i bilag IV, 
som udgår, hvis dette ændringsforslag vedtages. Hvis dette ændringsforslag vedtages, udgår 

artikel 73, stk. 7.)

Ændringsforslag 41

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – overskrift (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Procedure med samstemmende udtalelse Godkendelsesprocedure
(Horisontalt ændringsforslag: Ordene 
"samstemmende udtalelse" erstattes i hele 
forretningsordenen med ordet 
"godkendelse".)

Or. en

Begrundelse

Teknisk og terminologisk tilpasning.

Ændringsforslag 42

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – stk. 1 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Parlamentet anmodes om en 
samstemmende udtalelse om et forslag, 
træffer det afgørelse på grundlag af en 
henstilling fra det kompetente udvalg om at 
vedtage eller forkaste forslaget.

1. Når Parlamentet anmodes om en 
godkendelse af et forslag, træffer det 
afgørelse på grundlag af en henstilling fra 
det kompetente udvalg om at vedtage eller 
forkaste forslaget.

Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt 
afstemning om det forslag, hvortil dets 
samstemmende udtalelse kræves efter EF-
eller EU-traktaten, og der kan ikke stilles 
ændringsforslag. Til vedtagelse af den 
samstemmende udtalelse kræves det 
flertal, der er anført i den artikel i EF- eller 

Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt 
afstemning om det forslag, hvortil dets 
godkendelse kræves efter traktaten om 
Den Europæiske Union eller traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
og der kan ikke stilles ændringsforslag. Til 
vedtagelse af en godkendelse kræves det 
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EU-traktaten, som udgør retsgrundlaget 
for forslaget.

flertal, der er anført i den artikel i traktaten 
om Den Europæiske Union eller traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som udgør retsgrundlaget 
for forslaget.

Det kompetente udvalg kan endvidere 
efter tilladelse fra Formandskonferencen 
udarbejde en dertil hørende beslutning.

Or. en

Begrundelse

Terminologisk tilpasning

Ændringsforslag 43

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 75 – stk. 3 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Når Parlamentets samstemmende
udtalelse kræves til et forslag til retsakt 
kan det kompetente udvalg for at fremme 
et positivt resultat af proceduren vedtage at 
forelægge Parlamentet en 
interimsbetænkning om Kommissionens 
forslag med et forslag til beslutning, der 
indeholder henstillinger om ændring eller 
gennemførelse af forslaget.

3. Når Parlamentets godkendelse kræves til 
et forslag til retsakt eller en påtænkt 
international aftale kan det kompetente 
udvalg for at fremme et positivt resultat af 
proceduren vedtage at forelægge 
Parlamentet en interimsbetænkning om 
Kommissionens forslag med et forslag til 
beslutning, der indeholder henstillinger om 
ændring eller gennemførelse af forslaget.

Vedtager Parlamentet mindst én af 
henstillingerne, anmoder Parlamentets 
formand om yderligere drøftelser med 
Rådet.
Det kompetente udvalg udarbejder sin 
endelige henstilling vedrørende 
Parlamentets samstemmende udtalelse på 
grundlag af resultatet af drøftelserne med 
Rådet.

(Horisontalt ændringsforslag: Med 
undtagelse af artikel 52 og 53 skal ordene 
"Kommissionens 
forslag"/"kommissionsforslag" ændres til 
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"forslag til retsakt" i hele 
forretningsordenen. Ændringen fra 
"legislative proposal" til "proposal for a 
legal act" vedrører ikke den danske tekst, 
da "legislative proposal" er oversat med 
"forslag til retsakt".)

Or. en

Begrundelse

Ingen grund til at dette præciseres i forretningsordenen.

Ændringsforslag 44

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 76 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Anmodninger fra medlemsstater og 
forslag fra Kommissionen om 
bemyndigelse til at indføre et forstærket 
samarbejde mellem medlemsstater og 
høring af Parlamentet i henhold til EU-
traktatens artikel 40 A, stk. 2, henvises af 
formanden til behandling i det kompetente 
udvalg. Artikel 35, 36, 37, 40, 49-56 og 75 
i denne forretningsorden finder anvendelse 
i relevant omfang.

1. Anmodninger fra medlemsstater om 
bemyndigelse til at indføre et forstærket 
samarbejde mellem medlemsstater i 
henhold til artikel 20 i traktaten om Den 
Europæiske Union henvises af formanden 
til behandling i det kompetente udvalg. 
Artikel 35, 36, 37, 40, 49-55 og 75 i denne 
forretningsorden finder anvendelse i 
relevant omfang.

2. Det kompetente udvalg påser, at 
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 11
og EU-traktatens artikel 27 A, 27 B, 40, 
43, 44 og 44 A overholdes.

2. Det kompetente udvalg påser, at 
bestemmelserne i artikel 20 i traktaten om 
Den Europæiske Union og artikel 326-
334 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde overholdes.

3. Forslag til retsakter, der forelægges 
inden for rammerne af et etableret 
samarbejde, behandles af Parlamentet efter 
samme procedurer som forslag til retsakter, 
der forelægges uden for rammerne af et 
sådant forstærket samarbejde.

3. Forslag til retsakter, der forelægges 
inden for rammerne af et etableret 
samarbejde, behandles af Parlamentet efter 
samme procedurer som forslag til retsakter, 
der forelægges uden for rammerne af et 
sådant forstærket samarbejde. Artikel 40 
finder anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Teknisk tilpasning.

Ændringsforslag 45

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 80 b (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 80b (*)
Delegerede retsakter

Såfremt en lovgivningsmæssig retsakt 
delegerer beføjelsen til at udbygge eller 
ændre visse ikke-væsentlige bestemmelser 
i en lovgivningsmæssig retsakt til 
Kommissionen: 
– undersøger det kompetente udvalg 
udkastet til delegeret retsakt, når det 
fremsendes til Parlamentet til kontrol,
inden for den frist, der er fastsat i den 
lovgivningsmæssige retsakt
– kan det kompetente udvalg i et 
beslutningsforslag fremsætte passende 
forslag i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den lovgivningsmæssige 
retsakt.
Artikel 81 finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Formålet med bestemmelsen er at indføje de nye bestemmelser om delegerede retsakter i 
forretningsordenen.

Ændringsforslag 46

Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit II a (nyt) (indføjes inden kapitel 12)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

AFSNIT IIa
EKSTERNE RELATIONER

Or. en

Begrundelse

Indsættes for at understrege betydningen af dette område.

Ændringsforslag 47

Europa-Parlamentets forretningsorden
Kapitel 12 – overskrift (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

TRAKTATER OG INTERNATIONALE 
AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER

Or. en

Begrundelse

En følge af omstruktureringen af kapitlerne.

Ændringsforslag 48

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 83 – stk. 6 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6a. Inden afstemningen om den 
samstemmende udtalelse kan det 
kompetente udvalg, en politisk gruppe 
eller mindst 1/10 af medlemmerne foreslå, 
at Parlamentet anmoder om en udtalelse 
fra Domstolen om en international aftales 
forenelighed med traktaterne. Vedtager 
Parlamentet et sådant forslag, udsættes 
afstemningen om den samstemmende 
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udtalelse, indtil Domstolen har afgivet sin 
udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Gennemfører artikel 300, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Ændringsforslag 49

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 85 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 85 udgår
Udnævnelse af den højtstående 

repræsentant for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik

1. Inden udnævnelsen af den højtstående 
repræsentant for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik opfordrer formanden 
Rådets formand til at afgive en 
redegørelse for Parlamentet, jf. EU-
traktatens artikel 21. Ved samme lejlighed 
opfordrer formanden Kommissionens 
formand til at afgive en redegørelse.
2. Når den nye højtstående repræsentant 
for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, jf. EF-traktatens artikel
207, stk. 2, er udnævnt, og inden 
vedkommende formelt tiltræder sin 
stilling, opfordrer formanden den 
højtstående repræsentant til at afgive en 
redegørelse for det kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål.
3. Parlamentet kan fremsætte en 
henstilling på grundlag af den redegørelse 
og de svar, der omhandles i stk. 1 og 2, og 
på initiativ af det kompetente udvalg eller 
i overensstemmelse med artikel 114.

Or. en
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Begrundelse

Den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver medlem af 
Kommissionen. Særlige bestemmelser er derfor ikke længere nødvendige.

Ændringsforslag 50

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 86 – stk. 4 a (nyt) 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4a. Når Rådet udpeger en særlig 
repræsentant med et mandat i forbindelse 
med særlige politiske spørgsmål, kan den 
pågældende opfordres til at afgive en 
redegørelse for det kompetente udvalg på
Parlamentets eller på eget initiativ.

Or. en

(Dette ændringsforslag gengiver ordlyden af den nuværende artikel 87, stk. 3, der udgår, hvis 
dette ændringsforslag vedtages)

Ændringsforslag 51

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 87 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 87 udgår
Redegørelser fra den højtstående 

repræsentant for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og andre særlige 

repræsentanter
1. Den højtstående repræsentant for den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
opfordres mindst fire gange om året til at 
afgive en redegørelse på plenarmødet. 
Artikel 103 finder anvendelse.
2. Den højtstående repræsentant 
opfordres mindst fire gange om året til at 
deltage i møder i det kompetente udvalg 
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og afgive en redegørelse og besvare 
spørgsmål. Den højtstående repræsentant 
kan også indbydes ved andre lejligheder, 
når udvalget anser dette for nødvendigt, 
eller på den pågældendes initiativ.
3. Når Rådet udpeger en særlig 
repræsentant med et mandat i forbindelse 
med særlige politiske spørgsmål, kan den 
pågældende opfordres til at afgive en 
redegørelse for det kompetente udvalg på 
Parlamentets eller på eget initiativ.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 85.

Ændringsforslag 52

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 89 – stk. 2 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. De berørte udvalg søger at sikre, at den 
højtstående repræsentant for den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, Rådet og 
Kommissionen regelmæssigt og i tide 
underretter dem om udviklingen i og 
gennemførelsen af Unionens fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de 
påregnede udgifter hver gang der træffes 
en afgørelse vedrørende den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har 
finansielle virkninger, og om alle andre 
finansielle aspekter i forbindelse med 
gennemførelsen af aktioner som led i den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et 
udvalg kan i særlige tilfælde efter 
anmodning fra Kommissionen eller Rådet 
eller den højtstående repræsentant vedtage 
at holde mødet for lukkede døre.

2. De berørte udvalg søger at sikre, at 
Kommissionens næstformand/Unionens
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, 
Rådet og Kommissionen regelmæssigt og i 
tide underretter dem om udviklingen i og 
gennemførelsen af Unionens fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de 
påregnede udgifter hver gang der træffes 
en afgørelse vedrørende den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har 
finansielle virkninger, og om alle andre 
finansielle aspekter i forbindelse med 
gennemførelsen af aktioner som led i den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et 
udvalg kan i særlige tilfælde efter 
anmodning fra Kommissionen eller Rådet 
eller den højtstående repræsentant vedtage 
at holde mødet for lukkede døre.
(Horisontalt ændringsforslag: "Den 
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højtstående repræsentant for den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik" erstattes i 
hele forretningsordenen af 
"Kommissionens næstformand/Unionens
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik") 

Or. en

Ændringsforslag 53

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 89 – stk. 3 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Der afholdes en årlig drøftelse om det 
høringsdokument, der udarbejdes af Rådet
om de vigtigste aspekter og grundlæggende 
valg i forbindelse med den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik, herunder de 
budgetmæssige virkninger for Unionen. 
Procedurerne i artikel 103 finder 
anvendelse.

3. To gange om året afholdes en drøftelse 
om det høringsdokument, der udarbejdes af 
Kommissionens næstformand/Unionens 
højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
om de vigtigste aspekter og grundlæggende 
valg i forbindelse med den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik, herunder den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik og de 
budgetmæssige virkninger for Unionen. 
Procedurerne i artikel 103 finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 54

Europa-Parlamentets forretningsorden
Kapitel 14 – overskrift (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

POLITISAMARBEJDE OG RETLIGT 
SAMARBEJDE I KRIMINALSAGER

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.

Ændringsforslag 55

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 92 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 92 udgår
Underretning af Parlamentet i forbindelse 

med politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager

1. Det kompetente udvalg påser, at 
Parlamentet regelmæssigt og fuldt ud 
underrettes om virksomheden under dette 
samarbejde, og at der tages behørigt 
hensyn til dets udtalelser, når Rådet 
vedtager fælles holdninger, hvori det 
fastlægger Unionens tilgang til et bestemt 
spørgsmål, jf. EU-traktatens artikel 34, 
stk. 2, litra a).
2. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter 
anmodning fra Kommissionen eller Rådet 
holde møde for lukkede døre.
3. Den i EU-traktatens artikel 39, stk. 3, 
omhandlede drøftelse afvikles efter 
bestemmelserne i artikel 103, stk. 2, 3 og 4 
i denne forretningsorden.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.

Ændringsforslag 56

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 93 (*)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 93 udgår
Høring af Parlamentet i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 

kriminalsager
Høringer af Parlamentet efter EU-
traktatens artikel 34, stk. 2, litra b), c) og 
d), behandles efter artikel 34-37, 40, 41 og 
51 i denne forretningsorden.
Behandlingen af forslaget sættes senest 
på dagsordenen for det plenarmøde, der 
afholdes umiddelbart inden udløbet af den 
i overensstemmelse med EU-traktatens 
artikel 39, stk. 1, fastsatte frist.
Når Parlamentet høres om forslag til 
Rådets afgørelse om udnævnelse af 
Europols direktør og medlemmer af 
Europols Styrelsesråd, finder artikel 101 
tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.

Ændringsforslag 57

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 94 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 94 udgår
Henstillinger i forbindelse med 

politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager

1. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager, kan efter 
forudgående tilladelse fra 
Formandskonferencen eller på grundlag 
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af et forslag i henhold til artikel 114 rette 
henstillinger til Rådet inden for det 
område, der er omhandlet i EU-traktatens 
afsnit VI.
2. I tilfælde af uopsættelighed kan den i 
stk. 1 omhandlede tilladelse gives af 
Parlamentets formand, som ligeledes kan 
give tilladelse til et uopsætteligt møde i 
udvalget.
3. Henstillingerne opføres på 
dagsordenen for den umiddelbart 
efterfølgende mødeperiode. Artikel 90, stk. 
4, finder tilsvarende anvendelse.
(Se ligeledes fortolkningen til artikel 114).

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.

Ændringsforslag 58

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 97 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet opretter et register 
over Parlamentets dokumenter. Der gives 
direkte adgang til lovgivningsmæssige 
dokumenter og andre dokumenter, der er 
angivet i et bilag til forretningsordenen,
gennem Europa-Parlamentets register i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1049/2001. Henvisninger til andre af 
Parlamentets dokumenter indføres så vidt 
muligt i registret.

3. Europa-Parlamentet opretter et register 
over Parlamentets dokumenter. Der gives 
direkte adgang til lovgivningsmæssige 
dokumenter og visse andre kategorier af 
dokumenter gennem Europa-Parlamentets 
register i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1049/2001. 
Henvisninger til andre af Parlamentets 
dokumenter indføres så vidt muligt i 
registret.

Det fastlægges i en liste, der vedtages af 
Parlamentet og vedføjes som bilag til 
forretningsordenen, hvilke kategorier af 
dokumenter der er direkte tilgængelige. 
Denne liste begrænser ikke retten til 
aktindsigt i dokumenter, som ikke er 

De kategorier af dokumenter, der er 
direkte tilgængelige, opføres på en liste, 
der vedtages af Præsidiet og offentliggøres 
på Parlamentets websted. Denne liste 
begrænser ikke retten til aktindsigt i 
dokumenter, som ikke er omfattet af de
fastlagte kategorier. Der gives efter 
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omfattet af de fastlagte kategorier. skriftlig begæring adgang til disse 
dokumenter.

Der gives efter skriftlig begæring adgang 
til de af Parlamentets dokumenter, der 
ikke er direkte tilgængelige gennem 
Europa-Parlamentets register.

Præsidiet kan fastsætte regler, der er i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1049/2001, om den nærmere 
fremgangsmåde for aktindsigt. Disse regler 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Præsidiet kan fastsætte regler, der er i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
1049/2001, om den nærmere 
fremgangsmåde for aktindsigt. Disse regler 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør bestemmelserne om registret mere fleksible og letter 
forretningsordenen. Hvis det vedtages, vil bilag XV udgå.

Ændringsforslag 59

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98 – stk. 1 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Når Rådet har vedtaget, hvem der 
indstilles til hvervet som formand for 
Kommissionen, anmoder formanden 
denne om at afgive en redegørelse og 
forelægge sine politiske retningslinjer for 
Parlamentet. Forelæggelsen efterfølges af 
en forhandling.

1. Parlamentet vælger formanden for 
Kommissionen med et flertal blandt sine 
medlemmer på forslag af Det Europæiske 
Råd. Opnår kandidaten ikke det krævede 
flertal, anmoder formanden Det 
Europæiske Råd om inden for en måned 
at foreslå en ny kandidat til valg i 
overensstemmelse med den samme 
procedure.

Rådet indbydes til at deltage i 
forhandlingen.

Or. en

Begrundelse

Tager Parlamentets nye ret til at vælge formanden for Kommissionen i betragtning.
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Ændringsforslag 60

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 98 – stk. 2 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Parlamentet godkender eller forkaster 
indstillingen med et flertal af de afgivne 
stemmer.
Afstemningen er hemmelig. 2. Afstemningen er hemmelig.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 98, stk. 1.

Ændringsforslag 61

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 100 a (ny) (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 100a (*)
Udnævnelse af dommere og 

generaladvokater ved Domstolen
Parlamentet udpeger på forslag af det
kompetente udvalg den person, det 
indstiller til at være medlem af det udvalg 
på syv personer, der har til opgave at 
kontrollere kandidaternes kvalifikationer 
til at udøve embederne som dommer eller 
generaladvokat ved Domstolen. 

Or. en

Begrundelse

Svarer til Parlamentets nye rolle, hvad angår udnævnelserne til Domstolen.
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Ændringsforslag 62

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 103 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Medlemmerne af Kommissionen, Rådet 
og Det Europæiske Råd kan på ethvert 
tidspunkt anmode formanden om at få 
ordet for at afgive en redegørelse. 
Formanden afgør, hvornår redegørelsen 
kan afgives, og om den kan efterfølges af 
en fuld forhandling eller af en periode på 
30 minutter, hvorunder medlemmerne kan 
stille korte, præcise spørgsmål.

1. Formanden for Det Europæiske Råd 
afgiver en redegørelse efter hvert møde i 
Det Europæiske Råd. Medlemmerne af 
Kommissionen, Rådet og Det Europæiske 
Råd kan på ethvert tidspunkt anmode 
Parlamentets formand om at få ordet for at 
afgive en redegørelse. Formanden afgør, 
hvornår redegørelsen kan afgives, og om 
den kan efterfølges af en fuld forhandling 
eller af en periode på 30 minutter, 
hvorunder medlemmerne kan stille korte, 
præcise spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

En tilpasning af bestemmelsen hvad angår formanden for Det Europæiske Råds særlige 
status. 

Ændringsforslag 63

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 114 – stk. 1 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. En politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer kan fremsætte et forslag til 
henstilling til Rådet vedrørende de i afsnit 
V og VI i EU-traktaten omhandlede 
spørgsmål, eller når Parlamentet ikke er 
blevet hørt om en international aftale, jf. 
artikel 83 eller 84. 

1. En politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer kan fremsætte et forslag til 
henstilling til Rådet vedrørende de i afsnit 
V i traktaten om Den Europæiske Union 
omhandlede spørgsmål, eller når 
Parlamentet ikke er blevet hørt om en 
international aftale, jf. artikel 83 eller 84.

Or. en
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Begrundelse

De nuværende bestemmelser i afsnit V og VI i EU-traktaten om politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager erstattes af bestemmelser i afsnit V i traktaten om Den 
Europæiske Union, der kræver, at Parlamentet i det mindst høres i disse spørgsmål.

Ændringsforslag 64

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Når et flertal af Parlamentets 
medlemmer har skrevet under på en sådan 
erklæring, underretter formanden 
Parlamentet herom og offentliggør 
underskrivernes navne i protokollen.

3. Når et flertal af Parlamentets 
medlemmer har skrevet under på en sådan 
erklæring, underretter formanden 
Parlamentet herom og offentliggør 
underskrivernes navne i protokollen og 
erklæringen som en vedtaget tekst.

Or. en

Begrundelse

Tilpasningen af bestemmelsen tager hensyn til det forhold, at protokollen og de vedtagne 
tekster er to forskellige dokumenter. Se den nye artikel 172 a (ny).

Ændringsforslag 65

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Ved slutningen af mødeperioden sendes
en sådan erklæring til de anførte 
institutioner med angivelse af 
underskrivernes navne. Erklæringen 
fremgår af protokollen fra det møde, 
hvorunder der gives meddelelse herom. 
Denne offentliggørelse er sidste led i 
proceduren.

4. Proceduren afsluttes ved, at 
erklæringen ved slutningen af 
mødeperioden sendes til adressaterne med 
angivelse af underskrivernes navne.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasningen af bestemmelsen tager hensyn til det forhold, at protokollen og de vedtagne 
tekster er to forskellige dokumenter. Se den nye artikel 172 a (ny).

Ændringsforslag 66

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 125 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Formandskonferencen udpeger 
medlemmerne af Parlamentets delegationer 
til konventer, konferencer eller tilsvarende 
organer, hvor repræsentanter for 
parlamenter deltager, og giver 
delegationerne mandater i 
overensstemmelse med Parlamentets 
relevante beslutninger. Delegationerne 
vælger deres formand og i givet fald en 
eller flere næstformænd.

Formandskonferencen udpeger 
medlemmerne af Parlamentets delegationer 
til konferencer eller tilsvarende organer, 
hvor repræsentanter for parlamenter 
deltager, og giver delegationerne mandater 
i overensstemmelse med Parlamentets 
relevante beslutninger. Delegationerne 
vælger deres formand og i givet fald en 
eller flere næstformænd.

Or. en

Begrundelse

Parlamentets repræsentation ved konventer er omfattet af artikel 68 a(ny).

Ændringsforslag 67

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Fordeling af taletiden Fordeling af taletiden og talerliste
1. Formandskonferencen kan foreslå 
Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 
til afviklingen af den enkelte forhandling. 
Parlamentet træffer afgørelse uden 
forhandling om et sådant forslag.

1. Formandskonferencen kan foreslå 
Parlamentet at fordele taletiden af hensyn 
til afviklingen af den enkelte forhandling. 
Parlamentet træffer afgørelse uden 
forhandling om et sådant forslag.

1a. Intet medlem kan tage ordet uden 
formandens tilladelse. Taleren taler fra 
sin plads og henvender sig til formanden. 
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Fjerner en taler sig fra emnet, kalder 
formanden denne til orden.
1b. Formanden kan for den første del af 
den enkelte forhandling udarbejde en 
talerliste, som omfatter en eller flere 
runder af talere fra hver af de politiske 
grupper i rækkefølge efter gruppernes
størrelse samt en løsgænger.

2. Taletiden fordeles efter følgende 
kriterier:

Taletiden for denne del af forhandlingen
fordeles efter følgende kriterier:

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 
mellem alle de politiske grupper

a) en første del af taletiden fordeles ligeligt 
mellem alle de politiske grupper

b) en anden del fordeles mellem de 
politiske grupper i forhold til deres 
størrelse

b) en anden del fordeles mellem de 
politiske grupper i forhold til deres 
størrelse

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 
der er baseret på de dele, som de enkelte 
politiske grupper opnår i henhold til litra a) 
og b).

c) løsgængerne får tilsammen en taletid, 
der er baseret på de dele, som de enkelte 
politiske grupper opnår i henhold til litra a) 
og b).

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 
taletiden for flere dagsordenspunkter, 
meddeler de politiske grupper formanden, 
hvor stor en del af deres taletid de agter at 
anvende på hvert af de enkelte 
dagsordenspunkter. Formanden påser, at 
disse taletider overholdes.

3. Fastsættes der en samlet fordeling af 
taletiden for flere dagsordenspunkter, 
meddeler de politiske grupper formanden, 
hvor stor en del af deres taletid de agter at 
anvende på hvert af de enkelte 
dagsordenspunkter. Formanden påser, at 
disse taletider overholdes.

3a. Den resterende del af den tid, der er 
afsat til en forhandling, fordeles ikke 
specifikt på forhånd. I stedet giver 
formanden som hovedregel talerne ordet i 
højst et minut. Formanden sikrer så vidt 
muligt, at ordet skiftevis gives til 
repræsentanter for forskellige politiske 
retninger og fra forskellige 
medlemsstater.
3b. Formanden eller ordføreren for det 
kompetente udvalg samt gruppeformænd, 
der ønsker at få ordet på deres gruppes 
vegne, eller talere, som træder i disses 
sted, kan dog efter anmodning få forrang 
for andre talere.
3c. Formanden kan give ordet til 
medlemmer, der ved at række et blåt kort 
op angiver, at de ønsker at stille et 
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spørgsmål af højst ½ minuts varighed til 
et andet medlem under den pågældendes
indlæg, såfremt formanden finder, at dette 
ikke vil forstyrre forhandlingen.

4. Taletiden for indlæg om 
mødeprotokollen, indlæg til 
forretningsordenen og indlæg om 
ændringer af det endelige forslag til 
dagsorden eller af dagsordenen er 
begrænset til ét minut.

4. Taletiden er begrænset til ét minut for 
indlæg om følgende: mødeprotokollen, 
indlæg til forretningsordenen og indlæg om 
ændringer af det endelige forslag til 
dagsorden eller af dagsordenen. 

4a. Formanden kan, uden at det 
begrænser andre disciplinære midler, lade 
indlæg fra medlemmer, som ikke på 
forhånd har fået ordet, eller som 
overskrider taletiden, slette af 
forhandlingsreferatet.

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 
ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 
ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner.

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner.

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 
under en forhandling, kan højst en gang 
under hver mødeperiode indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 
vedføjes det fuldstændige 
forhandlingsreferat fra forhandlingen.

7. Medlemmer, der ikke har haft ordet 
under en forhandling, kan højst en gang 
under hver mødeperiode indgive en 
skriftlig erklæring på højst 200 ord, der 
vedføjes det fuldstændige 
forhandlingsreferat fra forhandlingen.

(Artikel 141 og 143 udgår, hvis dette 
ændringsforslag vedtages.)

Or. en

Begrundelse

Der er i dag adskillige gentagelser og krydshenvisninger mellem artikel 141, 142 og 143, og 
det vil derfor være ønskværdigt at konsolidere dem til en enkelt bestemmelse.
Dette ændringsforslag anerkender endvidere den traditionelle procedure med lister over 
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talere fra de politiske grupper som standardproceduren for indledningen af forhandlinger, 
men gør det ligeledes muligt med en "catch-the-eye"-procedure ved afslutningen af 
forhandlingerne.
Stykkerne i den foreslåede artikel 142 svarer til følgende stykker i de nuværende artikler 141-
143. 
Artikel 142, stk. 1a = artikel 141, stk. 1, første punktum + artikel 141, stk. 2, første punktum
Artikel 142, stk. 1b: ny, men kodificerer den eksisterende praksis
Artikel 142, stk. 2 = artikel 142, stk. 2 uændret med undtagelse af "for denne del af 
forhandlingen"
Artikel 142, stk. 3 = artikel 142, stk. ,3 uændret
Artikel 142, stk. 3a = første del ny, anden del = artikel 143, stk. 2
Artikel 142, stk. 3b = artikel 142, stk. 3 
Artikel 142, stk. 3c = ny (erstatter artikel 141, stk. 4)
Artikel 142, stk. 3a = 142, stk. 4, uændret med undtagelse af "som hovedregel"
Artikel 142, stk. 4a = artikel 141, stk. 3 
Artikel 142, stk. 5 = artikel 142, stk. 5 uændret
Artikel 142, stk. 6 = artikel 142, stk. 6 uændret
Artikel 142, stk. 7 = artikel 142, stk. 7 uændret
Artikel 141, stk. 1, andet punktum, artikel 141, stk. 2, andet punktum, artikel 143, stk. 1, og
artikel 143, stk. 4, er ikke medtaget i den nye artikel 142. 

Ændringsforslag 68

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 6 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Med forbehold af EF-traktatens artikel 
197 søger formanden at aftale en 
hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens og Rådets taletid med 
disse institutioner. 

6. Med forbehold af artikel 230 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde søger formanden at aftale 
en hensigtsmæssig fordeling af 
Kommissionens, Rådets og formanden for 
Det Europæiske Råds taletid med disse 
institutioner.

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\757000DA.doc 53/64 PE405.935v03-00

DA

Dette stykke skal være det sidste stykke i artikel 142.

Begrundelse

Tilpasning til Det Europæiske Råds ændrede status.

Ændringsforslag 69

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 150, stk. 6, afsnit 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Hvis færre end 100 medlemmer er til 
stede, kan Parlamentet ikke træffe en 
sådan afgørelse, hvis mindst 1/10 af de 
tilstedeværende medlemmer gør indsigelse 
imod det.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er meget få medlemmer af Parlamentet til stede, er grænsen på 40 medlemmer for 
forkastelse af mundtlige ændringsforslag uforholdsmæssigt høj og kan nærmest ikke nås i 
praksis.

Ændringsforslag 70

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 156

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Er der til behandling på plenarmødet 
indgivet mere end 50 ændringsforslag til en 
betænkning, kan formanden efter at have 
hørt det kompetente udvalgs formand 
anmode udvalget om at mødes med henblik 
på at behandle ændringsforslagene. 
Ændringsforslag, som ikke mindst 1/10 af 
udvalgets medlemmer ved denne lejlighed 
stemmer for, sættes ikke under afstemning 
på plenarmødet.

1. Er der til behandling på plenarmødet 
indgivet mere end 50 ændringsforslag til en 
betænkning, og er der indgivet anmodning 
om særskilt eller delt afstemning, kan 
formanden efter at have hørt det
kompetente udvalgs formand anmode 
udvalget om at mødes med henblik på at 
behandle disse ændringsforslag eller 
anmodninger. Ændringsforslag eller 
anmodninger om delt eller særskilt
afstemning, som ikke mindst 1/10 af 
udvalgets medlemmer ved denne lejlighed
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stemmer for, sættes ikke under afstemning 
på plenarmødet.

2. Uanset stk. 1 har alle politiske grupper 
ret til at fastholde op til tre 
ændringsforslag eller anmodninger til 
Parlamentet om delt eller særskilt 
afstemning.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne bestemmelse er også at lette afviklingen af plenarmødet, hvad angår
delte afstemninger.

Ændringsforslag 71

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 157 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Indeholder den tekst, der skal stemmes 
om, flere bestemmelser, eller refererer den 
til flere emner, eller kan den deles i flere 
dele, der hver har deres egen logiske
betydning eller principielle værdi, kan en 
politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer 
anmode om afstemning om de enkelte dele.

1. Indeholder den tekst, der skal stemmes 
om, flere bestemmelser, eller refererer den 
til flere emner, eller kan den deles i flere 
dele, der har en særskilt betydning eller 
principiel værdi, kan en politisk gruppe 
eller mindst 40 medlemmer anmode om 
afstemning om de enkelte dele.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende bestemmelse har vist sig at være for snæver i praksis.

Ændringsforslag 72

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 162 – stk. 4 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Optællingen af stemmerne ved 
hemmelig afstemning foretages af mellem 

4. Optællingen af stemmerne ved 
hemmelig afstemning foretages af mellem 
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to og seks stemmetællere udtaget ved 
lodtrækning blandt medlemmerne.

to og otte stemmetællere udtaget ved 
lodtrækning blandt medlemmerne, 
medmindre der foretages elektronisk 
afstemning.

Or. en

Begrundelse

Giver mulighed for at øge antallet af stemmetællere med henblik på at skabe et smidigt forløb 
af hemmelige afstemninger på trods af det øgede antal medlemmer. 

Ændringsforslag 73

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 172

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. En protokol fra hvert møde, der 
indeholder Parlamentets afgørelser og
navnene på talerne, omdeles mindst en halv 
time før begyndelsen af eftermiddagsdelen 
af det følgende møde. 

1. En protokol fra hvert møde, der 
indeholder en udførlig gengivelse af 
Parlamentets forhandlinger og afgørelser 
samt navnene på talerne, omdeles mindst 
en halv time før begyndelsen af 
eftermiddagsdelen af det følgende møde.

Som afgørelser betragtes i forbindelse med 
lovgivningsproceduren også alle 
ændringsforslag, som Parlamentet har 
vedtaget, selv om det pågældende 
kommissionsforslag eller Rådets fælles
holdning i sidste ende er blevet forkastet, 
jf. henholdsvis artikel 52, stk. 1, og artikel 
61, stk. 3.

Som afgørelser i denne artikels betydning
betragtes i forbindelse med 
lovgivningsproceduren også alle 
ændringsforslag, som Parlamentet har 
vedtaget, selv om det pågældende 
kommissionsforslag eller Rådets holdning i 
sidste ende er blevet forkastet, jf. 
henholdsvis artikel 52, stk. 1, og artikel 61, 
stk. 3.

Tekster, som Parlamentet har vedtaget, 
omdeles særskilt. Når Parlamentet 
vedtager ændringer til en 
lovgivningsmæssig tekst, offentliggøres 
denne tekst i konsolideret form.
2. Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen 
af hvert møde forelægger formanden 
protokollen fra det foregående møde for 
Parlamentet til godkendelse.

2. Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen 
af hvert møde forelægger formanden 
protokollen fra det foregående møde for 
Parlamentet til godkendelse.

3. Gøres der indsigelse mod 
mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet, 

3. Gøres der indsigelse mod 
mødeprotokollen, bestemmer Parlamentet, 
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hvorvidt foreslåede ændringer skal tages i 
betragtning. Et medlem kan ikke få ordet 
til protokollen i mere end ét minut.

hvorvidt foreslåede ændringer skal tages i 
betragtning. Et medlem kan ikke få ordet 
herom i mere end ét minut.

4. Protokollen underskrives af formanden 
og generalsekretæren og opbevares i 
Parlamentets arkiv. Inden for en måned
offentliggøres protokollen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

4. Protokollen underskrives af formanden 
og generalsekretæren og opbevares i 
Parlamentets arkiv. Protokollen
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Tilpasningen af artiklen tager hensyn til det forhold, at protokollen og de vedtagne tekster er 
to forskellige dokumenter, der bør behandles af forskellige artikler (se forslag til en ny artikel 
172 a)

Ændringsforslag 74

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 172 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 172a
Vedtagne tekster

1. En foreløbig udgave af de tekster, der 
er vedtaget af Parlamentet, omdeles og 
offentliggøres umiddelbart efter 
afstemningen. Den opbevares i 
Parlamentets arkiv.
2. Den endelige udgave offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.
3. Den endelige udgave af 
lovgivningsmæssige tekster, som er 
vedtaget af Europa-Parlamentet alene 
eller i fællesskab, foreligger i form af en 
konsolideret tekst, der angiver, hvilke 
ændringer der er vedtaget.
4. Artikel 172, stk. 2, 3 og 4, finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 75

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 172 b (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 172b
Den endelige juridisk-sproglige 

udformning
1. Europa-Parlamentets formand er 
ansvarlig for den endelige juridisk-
sproglige udformning af de tekster, som er
vedtaget af Parlamentet alene eller i 
fællesskab. Når en tekst er vedtaget på 
grundlag af en aftale mellem Parlamentet 
og Rådet, foretages den endelige juridisk-
sproglige udformning af de kompetente 
tjenestegrene i de to institutioner i nært
samarbejde og efter fælles overenskomst.
2. Er det nødvendigt at foretage 
tilpasninger for at sikre sammenhæng og 
kvalitet i teksten i overensstemmelse med 
Parlamentets erklærede ønske, finder 
proceduren i artikel 204a i givet fald 
tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Første stykke er baseret på fælleserklæringen om den fælles beslutningsprocedure fra 2007.
Formålet med stk. 2 er at muliggøre tilpasninger, der går ud over rettelser af åbenbare fejl, 
men som ikke desto mindre er nødvendige for at sikre sammenhængen i teksten. Eftersom 
proceduren i artikel 204a finder anvendelse, kan sådanne tilpasninger udelukkende ske med 
det korresponderende udvalgs (og Parlamentets) samtykke. 

Ændringsforslag 76

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 182 a (ny)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 182a
Udvalgskoordinatorer og skyggeordførere
1. De politiske grupper og løsgængerne i 
et udvalg kan udpege et af deres 
medlemmer som koordinator. 
2. Koordinatorerne i udvalget indkaldes 
om nødvendigt af udvalgsformanden for
at forberede de afgørelser, der skal træffes 
af udvalget, navnlig proceduremæssige 
afgørelser og afgørelser om udnævnelse 
af ordførere. Udvalget kan delegere 
beføjelsen til at træffe visse afgørelser til 
koordinatorerne, dog med undtagelse af 
vedtagelsen af betænkninger, udtalelser 
eller ændringsforslag. Næstformændene 
kan opfordres til at deltage i 
udvalgskoordinatorernes møde i en 
rådgivende rolle. Koordinatorerne skal 
bestræbe sig på at opnå konsensus. Når 
der ikke kan opnås konsensus, må de kun 
handle med et flertal, der klart 
repræsenterer et stort flertal i udvalget,
under hensyntagen til styrkeforholdet 
mellem de forskellige grupper.
3. De politiske grupper og løsgængerne 
kan for hver betænkning udpege en 
skyggeordfører, der følger den 
pågældende betænknings udvikling og 
finder kompromiser inden for udvalget på 
vegne af gruppen eller løsgængerne. 
Deres navne meddeles formanden for 
udvalget. Udvalget kan på forslag af
koordinatorerne navnlig beslutte at 
inddrage skyggeordførerne i 
bestræbelserne på at opnå enighed med 
Rådet i de fælles beslutningsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tages der hensyn til den rolle, koordinatorerne og 
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skyggeordførerne spiller i praksis, idet ændringsforslaget definerer og formaliserer denne
rolle.

Ændringsforslag 77

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 184

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Protokollen fra hvert udvalgsmøde 
omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og 
forelægges for udvalget til godkendelse på 
det følgende møde.

Protokollen fra hvert udvalgsmøde 
omdeles til alle udvalgsmedlemmerne og 
forelægges for udvalget til godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tidsfrist er i de fleste tilfælde af tekniske grunde (oversættelsesfrister etc.) 
umulig at overholde.

Ændringsforslag 78

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 186

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, artikel 
143, stk. 1, artikel 146, 148, 150-153, 155, 
artikel 157, stk. 1, artikel 158, 159, 161, 
162, 164-167, 170 og 171 finder 
tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder.

Artikel 11, 12, 13, 16, 17, 34-41, 140, 141, 
artikel 143, stk. 1, artikel 146, 148, 150-
153, 155, artikel 157, stk. 1, artikel 158, 
159, 161, 162, 164-167, 170 og 171 finder 
tilsvarende anvendelse på udvalgsmøder.

Or. en

Ændringsforslag 79

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 194 – overskrift (*)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Udnævnelse af ombudsmanden Valg af ombudsmanden

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til traktatens ordlyd.

Ændringsforslag 80

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 194 – stk. 7 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

7. Den nyudnævnte ombudsmand 
opfordres straks til at aflægge ed for 
Domstolen. 

7. Den valgte ombudsmand opfordres 
straks til at aflægge ed for Domstolen.

Or. en

Begrundelse

Teknisk tilpasning til traktatens ordlyd.

Ændringsforslag 81

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 204 – litra c a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

(ca) retningslinjer og adfærdskodekser, 
som er vedtaget af Parlamentets relevante 
organer (bilag XVI a, XVI b og XVI e).

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at forudse en ny kategori af bilag, der vil have indvirkning på 
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Parlamentets funktion uden at være en del af forretningsordenen.

Ændringsforslag 82

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag IV – artikel 2 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Maksimalsats

1. Ethvert medlem kan under iagttagelse 
af nedenstående nærmere betingelser 
stille og begrunde forslag til afgørelse om 
fastsættelse af en ny maksimalsats.
2. Sådanne forslag skal for at kunne 
antages til behandling stilles skriftligt og 
være underskrevet af mindst 40 
medlemmer eller være fremsat på en 
politisk gruppes eller et udvalgs vegne.
3. Formanden fastsætter en frist for 
sådanne forslag.
4. Det korresponderende udvalg afgiver 
betænkning om forslagene, før de sættes 
til forhandling på et plenarmøde.
5. Parlamentet træffer derefter afgørelse 
om forslagene. 
Parlamentet træffer afgørelse med et 
flertal blandt sine medlemmer og med 3/5 
af de afgivne stemmer.
Har Rådet meddelt Parlamentet, at det 
kan tilslutte sig den nye sats, bekendtgør 
formanden den således vedtagne ændring 
af satsen på plenarmødet.
I modsat fald henvises Rådets holdning til 
det korresponderende udvalg.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.
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Ændringsforslag 83

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag IV – artikel 5 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Behandling af udfaldet af Rådets 

forhandlinger - anden fase
1. Har Rådet modificeret en eller flere af 
de ændringer, Parlamentet har vedtaget, 
henvises den af Rådet modificerede tekst 
til det korresponderende udvalg.
2. Ethvert medlem kan under iagttagelse 
af nedenstående nærmere betingelser 
indgive og forelægge forslag til ændring 
af den af Rådet modificerede tekst.
3. Sådanne forslag skal, for at kunne 
tages under behandling, stilles skriftligt, 
være underskrevet af mindst 40 
medlemmer eller være indgivet på et 
udvalgs vegne og tilgodese princippet om 
ligevægt mellem indtægter og udgifter. 
Forretningsordenens artikel 46, stk. 5, 
finder ikke anvendelse.
Kun forslag til ændring, som vedrører den 
af Rådet modificerede tekst, kan tages 
under behandling.
4. Formanden fastsætter en frist for 
sådanne forslag til ændring.
5. Det korresponderende udvalg tager 
stilling til de af Rådet modificerede tekster 
og afgiver udtalelse om forslag til 
ændring af disse modificerede tekster. Der 
stemmes om de forslag til ændring, der 
vedrører de af Rådet modificerede tekster;
6. Bestemmelsen i artikel 3, stk. 4, andet 
afsnit, finder tilsvarende anvendelse. 
Parlamentet træffer afgørelse med et 
flertal blandt sine medlemmer og med 3/5 
af de afgivne stemmer. Vedtages 
forslagene til ændring, anses den af Rådet 
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modificerede tekst for forkastet. Forkastes 
de derimod, anses den af Rådet 
modificerede tekst for vedtaget.
7. Rådets bekendtgørelse af udfaldet af 
dets forhandlinger vedrørende de 
ændringsforslag, Parlamentet har 
vedtaget, gøres til genstand for en 
forhandling, som kan afsluttes med, at der 
stemmes om et beslutningsforslag.
8. Når den i denne artikel foreskrevne 
behandling er afsluttet - dog med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 6 -
bekendtgør formanden på et møde, at 

budgettet er endeligt vedtaget. Formanden 
drager omsorg for, at det offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.

Ændringsforslag 84

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag IV – artikel 6 (*)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Samlet forkastelse

1. Et udvalg eller mindst 40 medlemmer 
kan, når vægtige grunde taler herfor, 
fremsætte forslag om forkastelse af det 
samlede budgetforslag. Et sådant forslag 
skal for at kunne behandles være skriftligt 
begrundet og være fremsat inden for den 
af formanden fastsatte frist. De grunde, 
der anføres for forslaget om forkastelse, 
må ikke være indbyrdes uforenelige.
2. Det korresponderende udvalg afgiver 
sin udtalelse om et sådant forslag, før 
dette sættes under afstemning på et møde.
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Parlamentet træffer afgørelse om et 
sådant forslag med et flertal blandt sine 
medlemmer og med 2/3 af de afgivne 
stemmer. Vedtages forslaget, sendes det 
samlede budgetforslag tilbage til Rådet.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er forældet.
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