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KAPITEL I

EPP-GRUPPEN

Artikel 1

Stiftelse

Gruppen stiftedes den 11. september 1952. På grundlag af afgørelsen i den Fælles
Forsamling i  Det  Europæiske  Kul-  og Stålfællesskab  den  16.  juni  1953 blev  den
officielt  anerkendt  den  23.  juni  1953.  Den  stiftedes  på  ny  den  19.  marts  1958  i
Europa-Parlamentet.

Stiftelseserklæringen  med  gruppens  første  benævnelse,  stifternes  underskrift  og
bestyrelsens  sammensætning  blev  indgivet  til  formanden  for  Forsamlingen  i  Det
Europæiske  Kul-  og  Stålfællesskab  og  offentliggjort  den  28.  april  1954  i  Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Officielle Tidende, s. 309, 3. årgang, nr. 7.

Nystiftelseserklæringen  med  gruppemedlemmernes  underskrift  blev  indgivet  til
formanden for Europa-Parlamentet.
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Artikel 2

Gruppens navn

Den politiske gruppes navn er følgende:

på bulgarsk: Група на Европейската Народна Партия 
(Християндемократи)
ЕНП

på spansk: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

på tjekkisk: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

på dansk: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige 
demokrater)
EPP

på tysk: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

på estisk: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon
ERP

på græsk: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ

på engelsk: Group of the European People's Party (Christian 
Democrats)
EPP

på fransk: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

på irsk: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe 
Críostaí)
PPE

på kroatisk: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) 
EPP
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på italiensk: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico 
Cristiano)
PPE

på lettisk: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

på litauisk: Europos  liaudies  partijos  (krikščionių  demokratų)
frakcija
ELP

på ungarsk: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
Képviselőcsoport
ENP

på maltesisk: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

på nederlandsk: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten) 
EVP

på polsk: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) 
EPL

på portugisisk: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas- 
Cristãos)
PPE

på rumænsk: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

på slovakisk: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(kresťanský demokrati)
EĽS

på slovensk: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

på finsk: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

på svensk: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP
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Artikel 3

Medlemskab af gruppen

1) Gruppen  består  af  de  medlemmer  i  Europa-Parlamentet,  der  er  valgt  som
kandidater for partier, der er medlem af Det Europæiske Folkeparti.

2) Andre medlemmer af Europa-Parlamentet kan endvidere opnå medlemskab af Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater), hvis de bekender sig til
det  politiske  program  for  Det  Europæiske  Folkeparti  og  anerkender  denne
forretningsorden. 

3) Medlemmerne af gruppen tilslutter sig en politik, som på grundlag af en forfatning
sigter mod føderal forening og integration af Europa, hvilket er et grundlæggende
element i Den Europæiske Union som en union af borgere og stater.

4) Gruppen definerer på grundlag af EU-modellen i  Den Europæiske Union sine
værdier og mål i tråd med Det Europæiske Folkepartis nuværende valgprogram i
overensstemmelse med Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, såsom
frihed  og  demokrati,  retsstaten,  respekt  for  menneskerettighederne  og
subsidiaritet  samt  de  rettigheder  og  principper,  der  er  nedfældet  i  artikel  2  i
traktaten  om Den  Europæiske  Union  og Den  Europæiske  Unions  charter  om
grundlæggende rettigheder.

5)   Gruppen  er  en  parlamentarisk  sammensætning,  der  er  godt  forankret  i
Europa-Parlamentets  forretningsorden.  Gruppens  medlemmer  skal  overholde
Parlamentets forretningsorden, sikre gensidig respekt mellem medlemmerne og
tjene gruppens ønsker offentligt. 

Artikel 4

Tilsluttede medlemmer af gruppen

Medlemmer af Europa-Parlamentet kan tilsluttes gruppen, hvis de bekender sig til de
politiske  principper  for  Det  Europæiske  Folkepartis  Gruppe  og  anerkender  denne
forretningsorden.

Artikel 5 

Optagelse af medlemmer

1) I  overensstemmelse  med  artikel  3,  stk.  1,  består  gruppen  af  de  medlemmer  i
Europa-Parlamentet, der er valgt som kandidater for partier, der er medlem af Det
Europæiske Folkeparti.

2) Når Det Europæiske Folkeparti optager et nyt medlemsparti, er de medlemmer,
der er valgt til Europa-Parlamentet på dets lister, også medlemmer af gruppen. 
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3)  Afgørelser, der træffes i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 4, om optagelse af
medlemmer, skal være behørigt begrundet og støttes af et flertal af de afgivne
stemmer, der udgør et flertal  af gruppens medlemmer. Medlemmer fra samme
medlemsstat  som  ansøgeren  underrettes  mindst  14  dage  før  denne  afgørelse.
Medlemmerne kan anmode om en drøftelse om konsekvenserne af ansøgningerne
mindst 7 dage før afstemningen.

4) Hvert nyt medlem underskriver to kopier af gruppens stiftelseserklæring. Det ene
eksemplar sendes af gruppens sekretariat til Europa-Parlamentets generalsekretær,
mens det andet forbliver i gruppens arkiv.

Artikel 6

Afstemning på plenar- og udvalgsmøder

1) Medlemmerne forpligter sig til i reglen at støtte gruppens linje ved afstemninger;
imidlertid har de ret til at stemme i overensstemmelse med deres samvittighed og
politiske  overbevisning.  Det  forventes  af  medlemmerne,  at  de  underretter
gruppeformanden  eller  gruppens  plenarforsamling  dagen  inden  afstemningen,
såfremt de har til hensigt ikke at følge gruppens linje i et vigtigt spørgsmål.

2) Medlemmerne underretter elektronisk den ansvarlige næstformand, såfremt de er
forhindret i at deltage i en afstemning på et plenarmøde.

3) Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på udvalgsafstemninger.

Artikel 7

Ophævelse af et medlemskab

1) Et  medlems  eller  et  tilsluttet  medlems  medlemskab  af  gruppen  ophører,  når
medlemmet mister sit mandat i Europa-Parlamentet eller ved frivillig udtrædelse.

2) Gruppens  plenarforsamling  kan  træffe  behørigt  begrundet  afgørelse  om
eksklusion af et eller flere medlemmer af gruppen ved hemmelig afstemning. Et
forslag om eksklusion fra gruppen kan fremsættes af formandskabet eller af en
gruppe af medlemmer, der repræsenterer mindst 15 % af gruppens medlemmer
fra mindst fire delegationer. 

3) Forslaget om eksklusion fra gruppen skal være behørigt begrundet og forelægges
alle gruppens medlemmer skriftligt senest tre dage inden afstemningen. Gruppen
hører det eller de berørte medlemmer samt medlemmer fra samme medlemsstat
inden  afstemningen.  Afgørelsen  træffes  med  et  flertal  på  to  tredjedele  af  de
afgivne  stemmer,  der  mindst  udgør  et  flertal  af  gruppens  medlemmer.  Ved
afgørelsen af, om der er opnået et flertal på to tredjedele, tages der ikke hensyn til
stemmeundladelser. 

4) Hvis  Det  Europæiske  Folkeparti  opsiger  sit  medlemskab  af  et  medlemsparti,
forelægger  formandskabet  et  forslag  om  medlemskab  af  gruppen  for  de
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medlemmer af delegationen, der tilhører det pågældende parti.  I  dette  tilfælde
træffes afgørelsen om at ekskludere dem fra gruppen med et flertal af de afgivne
stemmer, der udgør et flertal af gruppens medlemmer.

5) Et ekskluderet medlem har ret til at anmode om at blive optaget igen, forudsat at
kravene  i  artikel 3  er  opfyldt.  Genoptagelse  er  underlagt  bestemmelserne  i
artikel 5, stk. 3.

Artikel 8

Suspension af et gruppemedlems rettigheder

1)  Et medlems rettigheder kan suspenderes midlertidigt.

2)  Gruppens  plenarforsamling  kan  træffe  behørigt  begrundet  afgørelse  om
suspension  af  rettighederne  for  et  eller  flere  medlemmer  af  gruppen  ved
hemmelig afstemning.

3)  Et forslag om suspension af rettigheder kan fremsættes af formandskabet eller en
gruppe af medlemmer, der repræsenterer mindst 15 % af gruppens medlemmer
fra mindst fire delegationer.

4)  Forslaget om suspension af rettigheder skal være behørigt begrundet og forelægges
alle gruppens medlemmer skriftligt senest tre dage inden afstemningen. Gruppen
hører det eller de berørte medlemmer samt medlemmer fra samme medlemsstat
inden afstemningen. 

5)  Afgørelsen  træffes med et  flertal  på  to  tredjedele  af  de  afgivne  stemmer,  der
mindst udgør et  flertal  af  gruppens medlemmer.  Ved afgørelsen af,  om der er
opnået et flertal på to tredjedele, tages der ikke hensyn til stemmeundladelser. 

6)  Afgørelsen  om  suspension  skal  angive  årsagerne  til  og  varigheden  af
suspensionen.  Afgørelsen  kan  til  enhver  tid  revideres  eller  tilbagekaldes.
Afgørelsen om at ændre, tilbagekalde eller forlænge en suspension vedtages, hvis
den støttes af et flertal af de afgivne stemmer, der udgør flertallet af gruppens
medlemmer. Under alle omstændigheder ophører afgørelsen om suspension med
at have virkning ved valgperiodens udløb.

7) Under  iagttagelse  af  deres  grundlæggende  rettigheder  som  medlemmer  af
Europa-Parlamentet  udelukkes  medlemmer,  hvis  rettigheder  er  blevet
suspenderet, øjeblikkeligt fra følgende rettigheder, de besidder som medlemmer
af gruppen:

i)  Retten  til  aktivt  at  deltage  i  gruppens  møder  og  aktiviteter  eller  i  enhver
afstemning eller enhver anden afgørelse truffet af gruppens plenarforsamling

ii) Retten til at tale på plenarmøder, udvalgsmøder eller andre parlamentariske
aktiviteter  på  vegne  af  gruppen.  Formandskabet  sikrer  dog,  at  deres
talerettigheder som medlemmer af Europa-Parlamentet ikke indskrænkes 
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iii) Retten til at bestride enhver valgt position i gruppen, eller til at blive indstillet
af gruppen til en eventuel valgt position i Europa-Parlamentet

iv) Retten til  at  blive indstillet til  et  ordførerskab eller skyggeordførerskab på
vegne af gruppen 

8) Hvis Det  Europæiske Folkeparti  suspenderer medlemskabet af  et  medlemsparti,
forelægger  formandskabet  et  forslag  vedrørende  stillingen  i  gruppen  for  de
medlemmer  af  delegationen,  der  tilhører  det  pågældende  parti.  I  dette  tilfælde
træffes afgørelsen om at suspendere deres rettigheder som medlemmer af gruppen
med et flertal af de afgivne stemmer, der udgør et flertal af gruppens medlemmer.
Den suspenderer de pågældende medlemmers rettigheder som defineret i  denne
artikel.  Afgørelsen  om  at  ændre,  tilbagekalde  eller  forlænge  suspensionen  af
rettigheder i gruppen træffes også af et flertal af de afgivne stemmer, der udgør et
flertal af gruppens medlemmer. Under alle omstændigheder ophører afgørelsen om
suspension med at have virkning ved valgperiodens udløb.
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KAPITEL II

GRUPPENS ORGANER

Artikel 9

Gruppeorganer: medlemskab og beføjelser

Det Europæiske Folkepartis Gruppe har følgende organer: 

– gruppemødet (art. 10)
– formandskabet (art. 12)
– gruppens formandskab og lederne af de nationale delegationer (art. 15)
– bestyrelsen (art. 16).

Artikel 10

Gruppemødet

1) Gruppemødet træder sammen efter indkaldelse fra formandskabet mindst én gang
under gruppeuger og én gang under plenarmøder.

2) På begæring af en tredjedel af medlemmerne eller en national delegation indkalder
formandskabet gruppemødet til et ekstraordinært møde.

3) Gruppemødet  kan  uden hensyntagen til  antallet  af  tilstedeværende medlemmer
føre drøftelser, vedtage dagsordenen og stemme.

4)  Andre personer kan efter indbydelse fra formanden deltage i møderne og tage
ordet. 

5) Gruppemødets  mødeprotokoller  skal  indeholde  lister  over  de  tilstedeværende
medlemmer, navnene på talere og de trufne beslutninger. De gøres tilgængelige for
gruppens medlemmer og opbevares i gruppens arkiv.
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Artikel 11

Gruppemødets kompetenceområder

Gruppemødet har følgende opgaver

a) at træffe afgørelse om optagelse af nye medlemmer, suspension af rettigheder
og ophør af medlemskab af gruppen

b) at træffe afgørelse i alle politiske spørgsmål, som behandles i eller uden for
Europa-Parlamentet

c) at vælge gruppens formandskab

d) at nedsætte gruppens stående arbejdsgrupper

e) efter forslag fra formandskabet at udpege medlemmer til ledige pladser, der er
forbeholdt  gruppen  i  udvalg,  underudvalg,  midlertidige  udvalg  og
interparlamentariske og andre delegationer

f) efter forslag fra formandskabet at opstille gruppens årlige budget og godkende
balancen (regnskabsaflæggelsen) samt afgøre, om der skal meddeles decharge
for gennemførelse af det årlige budget

g) at vælge tre revisorer

h) at  træffe  afgørelser  vedrørende  gruppens  forretningsorden  og  finansielle
bestemmelser (revisioner og ændringer).

Artikel 12

Formandskabets sammensætning

1) Gruppens formandskab består af gruppeformanden og ti næstformænd.

2) Formandskabets  medlemmer  aftaler  den  indbyrdes  fordeling  af  opgaverne,
herunder  opgaven  som  kasserer  og  formandskaberne  for  de  stående
arbejdsgrupper. Denne afgørelse meddeles gruppen.
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Artikel 13

Formandskabets kompetenceområder

Formandskabet er ansvarligt for:

a) at indkalde til og lede gruppemøder og møder i de stående arbejdsgrupper og
at lede gruppen under plenarmøderne

b) at repræsentere gruppen udadtil

c) efter  forslag  fra  generalsekretæren  at  træffe  afgørelse  om  sekretariatets
sammensætning og arbejdsmetode

d) at  underrette  gruppen  om de  strategiske  og  politiske  beslutninger,  det  har
truffet på møderne

e) at træffe afgørelser i hastetilfælde i stedet for de kompetente organer; disse
afgørelser skal forelægges det kompetente organ

f) at  forberede  bestyrelsens  og  gruppens  beslutninger  vedrørende  finansielle
spørgsmål

g) at  forberede  bestyrelsens  drøftelser  om  gruppens  finansielle  bestemmelser
(revisioner og ændringer)

h) at  varetage  den  eksterne  kommunikation,  herunder  pressemeddelelser,  på
vegne af gruppen

i)  at fremsætte forslag om suspension af rettigheder og udelukkelse af et eller
flere medlemmer af gruppen.

Artikel 14

Valg af gruppens formandskab

1) Gruppemødet vælger formanden og de ti næstformænd.

2) Valgene bør finde sted inden den nye valgperiodes begyndelse. 

3) Gruppeformandskabets  funktionsperiode  er  af  samme  varighed  som
parlamentsformandens faktiske funktionsperiode. Ophører denne funktionsperiode
inden  valgperiodens  udløb,  afholdes  nyvalg,  senest  én  måned  inden
parlamentsformandens funktionsperiode ophører.
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Artikel 15

Gruppens formandskab og lederne af de nationale delegationer

Gruppens formandskab og lederne af de nationale delegationer mødes mindst en gang
om  måneden  for  at  drøfte  centrale  og  strategiske  spørgsmål,  forberede  politiske
afgørelser af væsentlig betydning og drøfte spørgsmål af særlig relevans for gruppen.

Artikel 16 

Bestyrelsens sammensætning

1) Gruppens bestyrelse består af:

a) medlemmerne af gruppens formandskab

b) lederne af de nationale delegationer og et yderligere medlem for hvert tiende
medlem

c) gruppens medlemmer af Parlamentets Præsidium

d) gruppens formænd for stående udvalg

e) koordinatoren for hvert af de stående udvalg 

f) Det  Europæiske  Folkepartis  formand og generalsekretær,  for  så  vidt  de  er
medlemmer af Europa-Parlamentet.

2) Såfremt  Det  Europæiske  Folkepartis  formand  og  generalsekretær  ikke  er
medlemmer af Europa-Parlamentet, indbydes de fast ad personam til bestyrelsens
møder.
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Artikel 17 

Bestyrelsens kompetenceområder

1) Gruppens bestyrelsen har til opgave:

a) at udarbejde gruppens strategiske og politiske beslutninger

b) at forberede gruppemøderne med særlig vægt på de mest relevante spørgsmål
for gruppen set ud fra de forskellige landes nationale perspektiver

c) at  forelægge  gruppen  forslag  på  initiativ  af  formandskabet  vedrørende
gruppens forretningsorden og finansielle bestemmelser.

2) Bestyrelsen træder sammen efter indkaldelse fra formandskabet. Endvidere kan
bestyrelsen,  en  national  delegation  eller  en  tredjedel  af  gruppens  medlemmer
kræve indkaldelse til møde.
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KAPITEL III

ORGANISERING AF GRUPPENS

ARBEJDE

Artikel 18

Fastsættelse af dagsordenen, beslutningsdygtighed

Gruppemødet kan uden hensyntagen til antallet af tilstedeværende medlemmer føre
drøftelser og fastlægge dagsordenen.

Artikel 19 

Beslutninger

Alle organers beslutninger vedtages med almindeligt flertal af de afgivne stemmer,
medmindre andet er bestemt i forretningsordenen.

Artikel 20

Fjernafstemning

Alle gruppens organer skal kunne træffe deres beslutninger ved fjernafstemning.

Artikel 21

Valg

1) Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest tre dage forud for valget.
Der fastsættes en frist for opstillingen af kandidater på mindst to dage; denne frist
udløber, senest 24 timer inden afstemningen indledes. En afstemning kan kun finde
sted,  hvis  mindst  en tredjedel  af  kandidaterne  er  af  et  andet  køn end flertallet  af
kandidaterne. 

2) Alle valg afholdes med hemmelig afstemning. 

3) Hvis et antal kandidater er blevet opstillet til  andre poster, er afstemningen kun
gyldig,  hvis  mindst  en  tredjedel  af  de  valgte  medlemmer  er  af  et  andet  køn  end
flertallet af de valgte kandidater. 
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Efter  to  mislykkede  afstemningsrunder  kan  gruppen  for  den  efterfølgende  tredje
afstemningsrunde beslutte i henhold til hovedparten af kravene i artikel 34 at fravige
denne betingelse.  

4) Er der indstillet flere kandidater til en post, anses den kandidat for valgt, som har
opnået det absolutte flertal af de afgivne stemmer. Deltager mere end to kandidater, og
opnår ingen af kandidaterne det krævede flertal i første og anden afstemningsrunde,
afholdes en endelig afstemning mellem de to kandidater, der har opnået det højeste
antal stemmer i anden runde.

5) Er der til et antal poster opstillet samme antal kandidater, kan der gennemføres en
kollektiv afstemning. 
Er der indstillet flere kandidater til et antal poster, anses den kandidat for valgt, som
har opnået det højeste antal afgivne stemmer.

6) Formanden bør sikre, at hovedparten som et resultat af valget af de medlemmer,
som har poster i gruppen, er sammensat af mindst en tredjedel af medlemmer, som er
af et andet køn end flertallet af medlemmerne.

Artikel 22

Indstillinger

Gruppemødet træffer afgørelse om opstillinger fra gruppen til poster i Parlamentets
Præsidium.  Artikel 21 finder tilsvarende anvendelse. 

Artikel 23

Udvalgsarbejdsgrupper

1) De  gruppemedlemmer,  der  tilhører  samme  parlamentsudvalg,  udgør  en
arbejdsgruppe,  som  koordineres  af  en  koordinator,  som  vælges  blandt  disse
medlemmer. Arbejdsgruppen kan vælge en vicekoordinator.

2) Koordinatoren  er  den  ansvarlige  talsperson  for  gruppen,  hvad  angår
udvalgsarbejdsgruppens  mandat,  og  er  ansvarlig  for  at  koordinere
gruppemedlemmernes arbejde i det respektive udvalg.

Artikel 24

Stående arbejdsgrupper

1) Udvalgsarbejdsgrupperne kan samles, så de udgør stående arbejdsgrupper. Ethvert
medlem  af  de  relevante  udvalgsarbejdsgrupper  er  medlem  af  den  stående
arbejdsgruppe. Ethvert medlem af gruppen kan deltage i alle arbejdsgruppemøder og
har en rådgivende stemme.
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2) De stående arbejdsgrupper ledes af et medlem af formandskabet (næstformand i
gruppen),  som  er  den  ansvarlige  talsperson  for  gruppen,  hvad  angår  den  stående
arbejdsgruppens  mandat,  og  har  ansvaret  for  at  koordinere  gruppemedlemmernes
arbejde i de respektive udvalg.

3) Arbejdsgruppen  foreslår  en  liste  over  medlemmer  til  gruppemødet,  som  på
gruppens vegne skal føre ordet på plenarforsamlingen.

4) Arbejdsgruppernes dagsordener gøres tilgængelige for alle gruppens medlemmer.
Der tages mødereferat af hvert møde, som sendes til formandskabets medlemmer.

Artikel 25 

Interne regler for arbejdsgrupper

De stående arbejdsgruppers og udvalgsarbejdsgruppernes opgaver fastlægges internt.

Artikel 26

Parlamentariske initiativer

Medlemmerne  giver  formandskabet  og  den  ansvarlige  koordinator
forhåndsmeddelelse om lovgivningsinitiativer, jf. artikel 5 i medlemmernes statut.
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KAPITEL IV

GRUPPENS SEKRETARIAT

Artikel 27

Gruppens sekretariat

Gruppesekretariatets  personale  varetager  en  overnational  funktion  og er  underlagt
forordningen  om  vedtægten  for  tjenestemænd  og  om  ansættelsesvilkårene  for  de
øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Artikel 28

Gruppesekretariatets opgaver

Sekretariatet bistår gruppen. 

Sekretariatet  udfører  samvittighedsfuldt  og  efter  bedste  evne  alle  opgaver,  der
pålægges det af gruppen, idet det udelukkende tjener gruppens interesser og hverken
søger eller accepterer instrukser fra organer eller personer uden for gruppen under
udførelsen af disse opgaver.

Artikel 29

Gruppens generalsekretær

1) Generalsekretæren udnævnes af bestyrelsen efter forslag fra formandskabet.

2) Generalsekretæren  leder  og  koordinerer  sekretariatet  og  forbereder  desuden
bestyrelsens og formandskabets drøftelser vedrørende sekretariatet.
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KAPITEL V

BUDGET

Artikel 30

Gruppens budget og balance

Inden  begyndelsen  af  et  nyt  regnskabsår  forelægger  kassereren,  bistået  af
generalsekretæren, formandskabet og bestyrelsen, et foreløbigt forslag til budget, som
efter bestyrelsens godkendelse forelægges gruppemødet til endelig vedtagelse.

Artikel 31

Repræsentation

Formanden eller hans befuldmægtigede har beføjelse til at indgå udgiftsforpligtelser 
på vegne af gruppen inden for rammerne af det budget, gruppemødet har vedtaget.

Artikel 32

Revision

Under det første møde efter indledningen af det nye regnskabsår vælger gruppen tre
revisorer, som ikke er medlemmer af bestyrelsen. Disse reviderer regnskaberne for det
foregående regnskabsår og forelægger gruppemødet en skriftlig beretning herom samt
et forslag om decharge for gennemførelsen af det årlige budget.

Artikel 33

Gruppens finansielle bestemmelser

Finansielle transaktioner reguleres ved gruppens finansielle bestemmelser.
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KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Ændringer til forretningsordenen

Forslag om ændring af forretningsordenen vedtages med et flertal på to tredjedele af
de  afgivne  stemmer,  der  som  minimum  repræsenterer  et  flertal  af  gruppens
medlemmer. Ved afgørelsen af, om der er opnået et flertal på to tredjedele, tages der
ikke hensyn til stemmeundladelser. 

Artikel 35

Ikrafttrædelse

Denne udgave af forretningsordenen erstatter forretningsordenen af 9. oktober 2013
med virkning fra den 3. marts 2021.
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BILAG

Der  nedsættes  et  personaleudvalg  bestående  af  medlemmer,  som  vælges  af
sekretariatets ansatte. Personaleudvalget har til opgave at afgive udtalelse til gruppens
formandskab vedrørende alle personaleproblemer. Dets ansvarsområder fastlægges i
enkeltheder i en protokol, som udarbejdes efter fælles aftale mellem medlemmerne af
sekretariatet og gruppens formandskab.
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