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DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

2. berigtigelse til EØSU's forretningsorden vedtaget på plenarforsamlingen den 31. marts 2004 (1)
Artikel 3, 8, 10, 10a, 13, 16, 19, 24, 50, 51, 52 og 72 i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
forretningsorden ændres som følger:
1) Afsnit I, kapitel II, artikel 3, affattes som følger:
»Artikel 3
1.

Præsidiet har 37 medlemmer; alle medlemsstater skal være repræsenteret.

2.

Præsidiet består af:

a) formanden, de to næstformænd og 25 medlemmer, valgt direkte af forsamlingen
b) de tre gruppeformænd valgt i henhold til artikel 27
c) de seks faglige sektioners formænd.
3.

Formanden vælges skiftevis blandt medlemmerne af de tre grupper.

4.
Formanden og næstformændene kan efter udløbet af en første toårsperiode ikke genvælges til
deres respektive hverv for den følgende toårsperiode.
5.
Næstformændene vælges blandt repræsentanterne for en af de to grupper, formanden ikke
tilhører.
6.
Ved valget af præsidiemedlemmer skal princippet i denne artikels stk. 1 overholdes, ligesom der så
vidt muligt skal sikres ligevægt mellem de grupper, der er oprettet i medfør af artikel 27.«
2) Afsnit I, kapitel II, artikel 8, stk. 9, affattes som følger:
»9.
Præsidiet kan af sin midte nedsætte ad hoc-grupper til undersøgelse af ethvert spørgsmål, som
henhører under dets kompetence. Andre medlemmer af Udvalget kan medvirke i disse gruppers arbejde,
medmindre det vedrører udnævnelse af tjenestemænd.«
3) Afsnit I, kapitel II, artikel 10, affattes som følger:
»Artikel 10
1.

Der nedsættes en »budgetgruppe«, som bistår præsidiet i budgetmæssige og finansielle anliggender.

2.
Formandskabet for budgetgruppen varetages af en af de to næstformænd under formandens
myndighed. Den består af ni medlemmer, som udpeges af præsidiet på gruppernes forslag.
3.
Præsidiet kan for bestemte spørgsmåls vedkommende overdrage sine beslutningsbeføjelser til
budgetgruppen.
4.
Forslag, som er vedtaget enstemmigt af budgetgruppen, forelægges præsidiet til godkendelse uden
debat.
5.

Budgetgruppen deltager i udarbejdelsen af budgettet og overvåger, at det gennemføres korrekt.

6.
Budgetgruppens formand deltager i forhandlingerne med budgetmyndighederne og aflægger
rapport herom til præsidiet.
(1) Den første berigtigelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen den 27.2.2003, er offentliggjort i EUT L 258 af
10.10.2003.
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7.
Budgetgruppens opgaver omfatter rådgivning af formanden, præsidiet og Udvalget som helhed
samt en kontrolfunktion i forhold til sekretariatets tjenestegrene.«
4) I afsnit I, kapitel II, tilføjes følgende artikel 10a:
»Artikel 10a
1.
Der nedsættes en »kommunikationsgruppe«, som skal fremme udvalgets kommunikationsstrategi
og følge op på denne.
2.
Formandskabet for kommunikationsgruppen varetages af en af de to næstformænd under formandens myndighed. Den består af ni medlemmer, som udpeges af præsidiet på gruppernes forslag.«
5) Afsnit I, kapitel III, artikel 13, affattes som følger:
»Artikel 13
De to næstformænd er henholdsvis formand for budgetgruppen og formand for kommunikationsgruppen og varetager deres hverv under formandens myndighed.«
6) Afsnit I, kapitel IV, artikel 16, affattes som følger:
»Artikel 16
1.
De faglige sektioners præsidier vælges for et tidsrum af to år og består af 12 medlemmer,
herunder en formand og tre næstformænd, en fra hver gruppe.
2.

Valget af formand for og øvrige medlemmer af en faglig sektions præsidium foretages af Udvalget.

3.

Genvalg kan finde sted.

4.
Formandskabet for tre faglige sektioner går på skift mellem grupperne for hver toårsperiode.
Ingen gruppe kan have formandskabet for en faglig sektion i mere end fire på hinanden følgende år.«
7) Afsnit I, kapitel V, artikel 19, affattes som følger:
»Artikel 19
1.
Udvalget kan på præsidiets initiativ undtagelsesvis af sin midte nedsætte underudvalg til i strengt
tværgående spørgsmål af generel art at udarbejde et forslag til udtalelse eller informationsrapport, som
først forelægges præsidiet og dernæst plenarforsamlingen til vedtagelse.
2.
Præsidiet kan i tidsrummet mellem to plenarforsamlinger nedsætte underudvalg under forbehold
af forsamlingens efterfølgende godkendelse. Et underudvalg kan kun nedsættes til behandling af en
enkelt sag. Det opløses, så snart forsamlingen har stemt om underudvalgets forslag til udtalelse eller
informationsrapport.
3.
Hvis en sag henhører under flere faglige sektioners kompetenceområde, sammensættes underudvalget af medlemmer fra disse faglige sektioner.
4.

Reglerne for faglige sektioner gælder analogt for underudvalg.«

8) Afsnit I, kapitel VII, artikel 24, affattes som følger:
»Artikel 24
1.
Udvalget kan nedsætte rådgivende kommissioner. Sådanne kommissioner sammensættes af
medlemmer af Udvalget og af delegerede for de områder af det organiserede civilsamfund, som
Udvalget ønsker at inddrage.
2.
Beslutning om nedsættelse af rådgivende kommissioner træffes af plenarforsamlingen, ved at
denne godkender en beslutning herom truffet af præsidiet. I beslutningen om nedsættelse af rådgivende
kommissioner fastlægges kommissionernes formål, struktur, sammensætning, funktionsperiode og
regler.
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3.
Der kan i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2 nedsættes en »rådgivende kommission
for industrielle ændringer« bestående af medlemmer af Udvalget og delegerede fra kul- og stålsektorens
repræsentative erhvervsmæssige organisationer samt fra sektorer, som er knyttet til denne. Denne
kommissions formand er medlem af udvalgets præsidium. Han vælges blandt de 25 præsidiemedlemmer, som der sigtes til i artikel 3, stk. 2, litra a).«
9) Afsnit II, kapitel II, afdeling B, artikel 50, affattes som følger:
»Artikel 50
1.
Formanden åbner mødet, leder forhandlingerne og påser, at forretningsordenen overholdes. Han
bistås af næstformændene.
2.
I formandens fravær træder næstformændene i hans sted. I næstformændenes fravær ledes
møderne af præsidiets ældste medlem.
3.
Forsamlingen forhandler på grundlag af tekster fra den faglige sektion, som har kompetence til at
rapportere over for forsamlingen.
4.
Når en tekst er vedtaget i den faglige sektion uden stemmer imod, kan præsidiet foreslå forsamlingen at anvende en procedure med afstemning uden debat. Denne procedure må kun anvendes, hvis
der ikke rejses indsigelse fra mindst 25 medlemmer.
5.
Hvis en tekst ikke opnår et flertal af stemmer i forsamlingen, kan Udvalgets formand i forståelse
med denne enten pålægge den faglige sektion at genbehandle udtalelsen eller udpege en hovedordfører,
som under samme eller en senere plenarforsamling fremlægger et nyt forslag til udtalelse.«
10) Afsnit II, kapitel II, afdeling B, artikel 51, affattes som følger:
»Artikel 51
1.
Ændringsforslag affattes skriftligt, underskrives af forslagsstillerne og indgives til sekretariatet
forud for plenarforsamlingens åbning.
2.
For at sikre en effektiv afvikling af plenarforsamlingen fastsætter præsidiet de nærmere regler for
indgivelse af ændringsforslag.
3.
Dog accepterer forsamlingen, at der indgives ændringsforslag forud for det enkelte møde, hvis de
er underskrevet af mindst 15 medlemmer.
4.
Ændringsforslag skal indeholde angivelse af, hvilket punkt i teksten de omhandler, og være
ledsaget af en kort begrundelse.
5.
Som hovedregel påhører forsamlingen for hvert ændringsforslag kun forslagsstilleren, et indlæg
imod samt ordføreren.
6.
Under behandlingen af et ændringsforslag kan ordføreren med forslagsstillerens billigelse mundtligt fremsætte kompromisforslag, som forsamlingen så skal stemme om.
7.
Når der er tale om en modudtalelse, som har til formål at udtrykke en opfattelse, som fundamentalt afviger fra den, der kommer til udtryk i den faglige sektions udtalelse, skal præsidiet i samråd
med den faglige sektions formand og ordføreren afgøre, om ændringsforslaget i uændret form kan
forelægges forsamlingen til behandling, eller om udtalelsen skal sendes til genbehandling i den faglige
sektion.
8.
Det påhviler i givet fald Udvalgets formand i samråd med den kompetente faglige sektions
formand og ordfører at foreslå forsamlingen en fremgangsmåde for behandlingen af ændringsforslag,
som kan sikre en sammenhængende endelig tekst.«
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11) Afsnit II, kapitel II, afdeling B, artikel 52, affattes som følger:
»Artikel 52
1.
Formanden kan på eget initiativ eller efter anmodning fra et medlem opfordre forsamlingen til at
beslutte at begrænse taletiden og antallet af talere, udsætte mødet eller afslutte debatten. Efter debattens
afslutning kan et medlem kun få ordet for at afgive stemmeforklaring efter afstemningen inden for en
af formanden fastsat taletid.
2.
Under en debat kan et medlem efter anmodning til enhver tid få ordet frem for andre til et
procedureindlæg.«
12) Afsnit III, kapitel VII, artikel 72, affattes som følger:
»Artikel 72
1.
De beføjelser, som i vedtægten for EF-institutionernes tjenestemænd tillægges ansættelsesmyndigheden, udøves:
— for så vidt angår generalsekretæren: af præsidiet
— for så vidt angår tjenestemænd i ansættelsesgruppe AD 16, AD 15 og AD 14: af præsidiet på
forslag af generalsekretæren, når vedtægtens artikel 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 og
90, stk. 1, anvendes; når vedtægtens øvrige artikler, herunder artikel 90, stk. 2, anvendes: af
formanden på forslag af generalsekretæren
— for så vidt angår tjenestemænd i ansættelsesgruppe AD 13, AD 12 og AD 11: af Udvalgets formand
på forslag af generalsekretæren
— for så vidt angår tjenestemænd i andre lønklasser inden for ansættelsesgruppe AD og for ansættelsesgruppe AST: af generalsekretæren.
2.
De beføjelser til at indgå ansættelseskontrakter, som i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
tillægges ansættelsesmyndigheden, udøves:
— for så vidt angår midlertidigt ansatte i lønklasse AD 16, AD 15 og AD 14: af præsidiet på forslag af
generalsekretæren, når artikel 11, 17, 33 og 48 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte
anvendes; når de øvrige bestemmelser i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte anvendes: af
formanden på forslag af generalsekretæren
— for så vidt angår midlertidigt ansatte i lønklasse AD 13, AD 12 og AD 11: af formanden på forslag
af generalsekretæren
— for så vidt angår midlertidigt ansatte i de øvrige lønklasser inden for ansættelsesgruppen for
administratorer og ansættelsesgruppen for assistenter: af generalsekretæren
— for så vidt angår særlige rådgivere, hjælpeansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte: af generalsekretæren.
3.
De beføjelser, som i vedtægtens artikel 110 er tillagt institutionen med hensyn til iværksættelse af
generelle gennemførelsesbestemmelser til samme vedtægt og med hensyn til ordninger indført ved
fælles overenskomst mellem institutionerne, udøves af formanden.
4.

Præsidiet, formanden og generalsekretæren kan delegere deres beføjelser i medfør af denne artikel.

5.
I forbindelse med delegation i henhold til stk. 4 fastsættes omfanget af de overdragne beføjelser,
deres begrænsninger og varighed, ligesom det angives, om den, der modtager en delegation, kan
videredelegere sine beføjelser.«
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Ikrafttrædelse
Nærværende ændringer træder i kraft den 30. april 2004 med undtagelse af artikel 10, stk. 1 og 2, artikel
10a og 13, artikel 16, stk. 1, samt artikel 24, stk. 3, som træder i kraft den 24. oktober 2004.

Overgangsbestemmelse
For den resterende del af den toårige mandatperiode 2002/04 vælger forsamlingen medlemmerne af
præsidiet fra de nye medlemsstater, efterhånden som de beskikkes.
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