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KAPITEL I – KONSTITUERING OG MEDLEMSKAB AF GRUPPEN

Artikel 1: Gruppens konstituering
1) Den parlamentariske gruppe blev konstitueret den 12. juni 2019. Den benævnes
Identitet og Demokrati-Gruppen (ID).
2) Denne konstitueringserklæring og den politiske erklæring i henhold til artikel 33,
stk. 5, i Europa-Parlamentets forretningsorden blev deponeret hos
Europa-Parlamentets formand den 13. juni 2019.

Artikel 2: Gruppens navn og medlemmer
1) Gruppens navn er:
IT - Identità e Democrazia ID
EN - Identity and Democracy ID
DE - Identität und Demokratie ID
FR - Identité et Démocratie ID
NL - Identiteit en Democratie ID
CZ - Identita a Demokracie ID
EE - Identiteet ja Demokraatia ID
DK - Identitet og Demokrati ID
FI - Identiteetti ja Demokratia ID
2) ID-Gruppens konstituerende medlemmer er:
Adinolfi Matteo
Anderson Christine Margarete
Androuët Mathilde
Annemans Gerolf
Baldassarre Simona
Bardella Jordan
Basso Alessandra
Bay Nicolas
Beck Gunnar
Beigneux Aurelia
Berg Lars Patrick
Bilde Dominique
Bizzotto Mara
Blaško Hynek
Bonfrisco Anna
Borchia Paolo
Bruna Annika
Buchheit Markus
Campomenosi Marco
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Caroppo Andrea
Casanova Massimo
Ceccardi Susanna
Ciocca Angelo
Collard Gilbert
Conte Rosanna
David Ivan
Da Re Gianantonio
De Man Filip
Donato Francesca
Dreosto Marco
Fest Nicolaus
Gancia Gianna
Garraud Jean-Paul
Grant Valentino
Griset Catherine
Haider Roman
Hakkarainen Teuvo
Huhtaasari Laura
Jalkh Jean-François
Jamet France
Joron Virginie
Juvin Hervé
Kofod Peter
Krah Maximilian
Kuhs Joachim
Lancini Danilo Oscar
Laporte Hélène
Lebreton Gilles
Lechanteux Julie
Limmer Sylvia
Lizzi Elena
Madison Jaak
Mariani Thierry
Mayer Georg
Mélin Joëlle
Meuthen Jörg
Olivier Philippe
Panza Alessandro
Pirbakas Maxette
Regimenti Luisa
Reil Guido
Rinaldi Antonio Maria
Rivière Jérôme
Rougé André
Sardone Silvia
Tardino Annalisa
Tovaglieri Isabella
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Vandendriessche Tom
Vilimsky Harald
Vuolo Lucia
Zambelli Stefania
Zanni Marco
Zimniok Bernhard

Artikel 3: Politisk erklæring
Medlemmerne af ID-Gruppen baserer deres politiske projekt på opretholdelsen af
frihed, suverænitet, nærhed og de europæiske folks og nationers identitet. De
anerkender den græsk-romerske og kristne arv som det grundlag, den europæiske
civilisation hviler på.
De slår til lyd for frivilligt samarbejde mellem suveræne europæiske nationer og
afviser derfor enhver yderligere udvikling i retning af en europæisk superstat.
Medlemmerne af ID-Gruppen anerkender, at nationalstaten er det højest mulige
niveau, på hvilket demokratiet kan fungere optimalt. De modsætter sig enhver ny
magtoverdragelse fra nationerne til EU.
Den nye alliance og dens medlemmer er med udgangspunkt i tanken om et
samarbejdende Europa klar over, at det er nødvendigt at foretage en gennemgribende
reform af det eksisterende EU for at styrke nærhedsprincippet og demokratiet, indføre
direkte demokrati og sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed i
beslutningsprocessen.
ID-Gruppen har til formål at beskytte borgernes og nationernes identitet i Europa.
Retten til at kontrollere, regulere og begrænse indvandring er et grundlæggende
princip for alle gruppens medlemmer. Det samme gælder deres vilje til at kæmpe for
et sikrere Europa med velbeskyttede ydre grænser og et stærkere samarbejde om
bekæmpelse af terrorisme og islamisering. Medlemmerne modsætter sig utvetydigt
muligheden for tyrkisk EU-medlemskab.
Gruppens medlemmer er stærkt engageret i forsvaret af retsstatsprincippet og den
enkeltes frihed med særlig vægt på beskyttelse af ytringsfriheden. De afviser enhver
tidligere eller nuværende tilknytning eller forbindelse til eller sympati for et hvilket
som helst autoritært eller totalitært projekt. De er ikke interesserede i at genoplive
tvister knyttet til fortiden, men fokuserer i stedet fuldt ud på nutidens og fremtidens
Europa.
Gruppens prioriteter for valgperioden 2019-2024
-

Medlemsstaterne har ret til at tilbagetage dele af den suverænitet, de har mistet til
EU. Der må ikke overføres nye kompetencer til EU. Gruppen vil modsætte sig
enhver udvidelse af de politikområder, hvor medlemsstaterne ikke længere har
vetoret.
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-

En bedre beskyttelse af EU's ydre grænser er nødvendig. Hver nation har ret til at
beskytte, kontrollere og føre tilsyn med sine egne grænser. EU bør fokusere mere
på effektiv tilbagesendelse af ulovlige og kriminelle indvandrere til deres
oprindelseslande.

-

Europas civilisation, kristne arv og nationale identiteter bør beskyttes og
omfavnes. Forhandlingerne om EU-medlemskab for Tyrkiet, som ikke er et
europæisk land, skal bringes til ophør.

-

Gruppen er modstander af ethvert forsøg på at indføre et budget for euroområdet
og direkte EU-skatter.

Artikel 4: Gruppens medlemskab
Gruppen består af de medlemmer af Europa-Parlamentet, der har underskrevet
ID-Gruppens politiske erklæring.

Artikel 5: Optagelse af nye medlemmer
1) Enhver ansøgning fra et medlem af Europa-Parlamentet om at blive nyt medlem
af ID-Gruppen skal godkendes med simpelt flertal af gruppens medlemmer og
med simpelt flertal af de nationale delegationer efter forslag fra gruppens
bestyrelse. Ethvert nyt medlem skal underskrive ID-Gruppens politiske erklæring.
2) Hvis ansøgeren er valgt i en medlemsstat, som allerede er repræsenteret af en
eller flere delegationer i gruppen, skal bestyrelsen indhente delegationens
forhåndsgodkendelse af ansøgeren/ansøgerne.
3) Hvert nyt medlem skal underskrive to kopier af ID-Gruppens stiftelseserklæring.
Gruppens sekretariat deponerer et eksemplar hos Europa-Parlamentets
generalsekretær, medens det andet opbevares af Gruppens sekretariatet.

Artikel 6: Medlemskabets ophør
1) Medlemskab af gruppen ophører, når medlemmets mandat som medlem af
Europa-Parlamentet ophører, hvis vedkommende udtræder af gruppen, eller hvis
et absolut flertal af gruppens medlemmer og de nationale delegationer træffer
beslutning herom.
2) Hvis et medlem anses for at have krænket gruppens politiske platform, kan
formandskabet eller mindst en tredjedel af gruppens medlemmer anmode om
midlertidig suspension af medlemmet på det næste bestyrelsesmøde.
3) Gruppemødet træffer afgørelse om udelukkelse af et medlem fra gruppen ved
hemmelig afstemning. Et forslag om udelukkelse fra gruppen skal forelægges alle
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gruppens medlemmer skriftligt mindst tre dage før afstemningen. Gruppen hører
medlemmerne af samme nationalitet som det pågældende medlem. Et medlem
kan kun udelukkes fra gruppen med et absolut flertal af gruppens medlemmer og
de nationale delegationer.
4) Hver national delegation kan fastsætte sine egne interne regler og kan til enhver
tid suspendere eller udelukke et delegationsmedlem.
5) I overgangsperioden mellem erklæringen om valgresultatet for et nyt parlament
og dets formelle konstituering i begyndelsen af det første plenarmøde efter valget
har afgående gruppemedlemmer ret til at deltage fuldt ud i gruppemøder, dog
uden stemmeret. Genvalgte og nye medlemmer af gruppen, der har opfyldt
formaliteterne i henhold til disse vedtægter, har ret til at deltage fuldt ud i
gruppemøder med stemmeret.
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KAPITEL II - GRUPPENS ORGANER

Artikel 7: Gruppeorganer, medlemskab og kompetencer
ID-Gruppens organer er:
1) formandskabet (artikel 9)
2) bestyrelsen (artikel 11) samt
3) gruppemødet (artikel 13).
Artikel 8: Almindelige bestemmelser
1) Alle plenarmøder i gruppen, gruppens bestyrelse, formandskabet, stående
arbejdsgrupper og andre arbejdsgrupper holdes for lukkede døre og er fortrolige.
2) Protokollerne fra alle møder i gruppens organer skal indeholde en
tilstedeværelsesliste, navnene på talerne og de beslutninger, der er truffet.
Gruppens sekretariat skal opbevare en kopi af protokollen fra hvert møde.
Protokollerne omdeles til alle medlemmer af det relevante gruppeorgan.
Bestyrelsens og formandskabets protokoller undertegnes af formanden.
3) Efter invitation fra formandskabet kan repræsentanter for europæiske regeringer,
ministre, nationale parlamentsmedlemmer og embedsmænd med særlige ansvar,
som er medlemmer af partier med repræsentanter i ID-Gruppen, deltage i
møderne og tale, men uden stemmeret.
4) Gruppeformanden (formanden for gruppemødet) kan også indbyde eksperter til at
udtale sig om specifikke spørgsmål, der er rejst på møder. Undtagelsesvist kan
personer, der ikke er tilhører gruppen, efter invitation fra gruppens formand
deltage i møderne som observatører.

Gruppens formandskab
Artikel 9: Gruppeformandskabets sammensætning
1) Formandskabet består af:
a) gruppens formand
b) gruppens kasserer samt
c) gruppens chefindpisker ("Chief Whip" – medlem uden stemmeret).
2) Gruppemødet vælger formanden i henhold til artikel 20 i disse vedtægter.
3) Gruppeformandens mandatperiode er den samme som den effektive
mandatperiode for Europa-Parlamentets formand. Hvis denne periode udløber
7

inden valgperiodens slutning, skal der afholdes nye valg mindst en måned før
udløbet af EP-formandens mandatperiode.

Artikel 10: Gruppeformandskabets ansvarsområder
Formandskabet er ansvarligt for:
1) den daglige sagsbehandling i ID-Gruppen
2) indkaldelse og ledelse af gruppemøderne og ledelse af gruppen under
mødeperioderne
3) alle spørgsmål, der indebærer repræsentation af og kommunikation på vegne af
gruppen inden for eller med andre grupper eller organer i Europa-Parlamentet,
herunder repræsentation af gruppen i Europa-Parlamentets organer
4) den eksterne repræsentation og eksterne kommunikation på gruppens vegne,
herunder pressemeddelelser
5) afgørelser om sekretariatets sammensætning og sekretariatets arbejdsmetoder som
foreslået af generalsekretæren
6) information af gruppen om strategiske og politiske beslutninger, det har truffet på
sine møder
7) afgørelser i hastesager (en sådan afgørelse skal efterfølgende godkendes af det
kompetente organ, dvs. det organ, der i henhold til disse vedtægter normalt ville
træffe en sådan afgørelse)
8) forberedelse af bestyrelsens og gruppens beslutninger om finansielle spørgsmål
samt
9) forberedelse af bestyrelsens drøftelser om gruppens finansielle regler (revisioner
og ændringer).

Bestyrelsen
Artikel 11: Gruppebestyrelsens sammensætning
1) Gruppens bestyrelse består af:
a) formandskabets medlemmer
b) næstformændene
c) lederne af de nationale delegationer eller et andet medlem, der kan udpeges
af dem ved periodens begyndelse
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d) Europa-Parlamentets formand, næstformænd og kvæstorer i det omfang, de
tilhører gruppen.
2) Følgende er medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret:
a)

formanden og generalsekretæren for det europæiske parti (hvis et sådant
findes) og den europæiske fond (hvis en sådan findes), der er knyttet til
ID-Gruppen, hvis de er medlemmer af Europa-Parlamentet
b) medlemmer af gruppen, der er indbudt af formanden.
3) Gruppens bestyrelse mødes mindst én gang under hver mødeperiode i Strasbourg.
4) En fjerdedel af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel af de nationale
delegationer, der er repræsenteret i gruppens bestyrelse, kan anmode om
indkaldelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der afholdes senest en uge efter
anmodningen.

Artikel 12: Bestyrelsens ansvarsområder
1) Bestyrelsen har til opgave:
a)

at forberede gruppens strategiske og politiske beslutninger

b) at forberede og drøfte det lovgivningsmæssige arbejde med særlig
hensyntagen til de spørgsmål, som er de mest omstridte og/eller relevante for
gruppen set ud fra de forskellige nationale perspektiver, der er repræsenteret i
gruppen
c)

på formandskabets anmodning at foreslå eventuelle revisioner og ændringer
af gruppens vedtægter og finansielle regler

d) at godkende det årlige budgetforslag og årsregnskabet
stillingsfortegnelsen med henblik på sekretariatets sammensætning

samt

e)

at godkende eventuelle yderligere detaljerede procedurer, som måtte være
påkrævede til gennemførelse af bestemmelserne i gruppens vedtægter

f)

at udnævne generalsekretæren og vicegeneralsekretærerne.

Gruppemødet
Artikel 13: Gruppemødet
1) Gruppens medlemmer mødes efter indkaldelse fra formandskabet mindst én gang
i hver af Parlamentets plenaruger samt mindst én gang i løbet af gruppeugen
forud for plenarugen.
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2) Såfremt bestyrelsen eller mindst en tredjedel af gruppens medlemmer, der
repræsenterer mindst en tredjedel af gruppens nationale delegationer, anmoder
herom, indkalder formandskabet til et ekstraordinært gruppemøde. Indkaldelsen
til et særligt møde skal indeholde nærmere oplysninger om de sager, der skal
behandles. Der må ikke behandles andre sager på det ekstraordinære møde.
3) Gruppen er beslutningsdygtig, når mindst en fjerdedel af gruppens medlemmer,
som samtidig repræsenterer mindst en fjerdedel af de medlemsstater, der er
repræsenteret i gruppen, er til stede.
4) Afgørelser træffes med simpelt flertal, medmindre andet er angivet. Afgørelser
er gyldige uanset antallet af stemmer, hvis ikke et medlem inden afstemningens
begyndelse har anmodet formanden om at fastslå, om forsamlingen er
beslutningsdygtig. I mangel af beslutningsdygtighed er afstemningen vejledende
og ikke udtryk for gruppens officielle politik.
5) Formandskabet kan fastsætte interne regler for parlamentariske assistenters og
praktikanters deltagelse i gruppemøder og studiedage.
6) Gruppen kan nedsætte et antal stående arbejdsgrupper samt de ad
hoc-arbejdsgrupper, der måtte være nødvendige for at bistå med koordineringen
af dens arbejde i Europa-Parlamentet.

Artikel 14: Opgaver
Gruppemødet har til opgave at:
1) træffe afgørelse om ansøgninger fra nye medlemmer af gruppen
2) vælge formanden, næstformændene og kassereren
3) vedtage og ændre gruppens politiske erklæring
4) godkende gruppens årlige budget og en kort udgiftsoversigt
5) vedtage og ændre gruppens vedtægter og eventuelle yderligere interne
procedureregler
6) udpege de medlemmer af gruppen, der skal beklæde hverv i Parlamentet, dets
udvalg, underudvalg, blandede parlamentariske udvalg, forsamlinger og
delegationer samt være medlemmer og stedfortrædende medlemmer af dets
udvalg, underudvalg, blandede parlamentariske udvalg, forsamlinger og
delegationer
7) træffe afgørelse ved mistillidsvotum med henblik på at bringe formandens eller
en eller flere af gruppens næstformænds mandat til ophør
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8) godkende beslutnings- og/eller ændringsforslag, som stilles på plenarmødet på
gruppens vegne.

Artikel 15: Formand og næstformænd
1) Formanden leder alle gruppens aktiviteter, repræsenterer gruppen inden for disse
vedtægters rammer og har mandat til at indgive søgsmål på gruppens vegne.
2) Formanden har ansvaret for at koordinere pressemeddelelser på gruppens vegne
og for kommunikation med tredjeparter. Hvis formanden er forhindret, varetages
disse opgaver af den af de disponible næstformænd, der har størst anciennitet.
3) Gruppemødet vælger op til fire næstformænd efter indstilling fra bestyrelsen.

Artikel 16: Chefindpisker
1) Gruppens bestyrelse udpeger en chefindpisker ("Chief Whip"). Der kan også
udpeges assisterende indpiskere efter aftale mellem gruppens chefindpisker og
dens formand.
2) Chefindpiskeren er ansvarlig for opretholdelse af gruppedisciplinen og, sammen
med generalsekretæren, for fordelingen af taletid.
3) Ønsker en national delegation at afvige fra gruppens linje, underretter dens leder
eller kandidat gruppens rettidigt chefindpiskeren herom.
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KAPITEL III - VALG

Artikel 17: Mandatperiode
1)

Mandatperioden for formanden og næstformændene er to et halvt år fra
henholdsvis begyndelsen og midten af Parlamentets valgperiode. De pågældende
kan genvælges.

2) Valget af formanden og næstformændene ved en ny valgperiodes begyndelse
skal finde sted så hurtigt, som det med rimelighed kan lade sig gøre, efter at de
nye medlemmer er valgt. Valget i midten af perioden skal afholdes mindst en
måned, før parlamentsformandens mandat ophører.

Artikel 18: Indstilling af kandidater
1) Bestyrelsen fastsætter en frist for indstilling af kandidater, som skal være mindst
en uge før valget.
2) Alle indstillinger kræver kandidatens forudgående samtykke og meddeles
skriftligt til generalsekretæren, som er ansvarlig for at underrette gruppens
medlemmer efter fristens udløb. Medlemmerne kan ikke underskrive mere end
én indstilling til hver post, som er på valg. En indstilling skal ledsages af mindst
tre
støtteunderskrifter fra nationale
delegationsledere samt fem
støtteunderskrifter fra andre medlemmer af gruppen.
3) Bliver en post uventet ledig eller er der ikke et tilstrækkeligt antal indstillinger:
a)

kan gruppens formandskab beslutte at afkorte indstillingsperioden/fristen

b) kan gruppemødet efter forslag fra bestyrelsen straks tage skridt til at besætte
en ledig post midlertidigt, indtil der er afholdt valg i overensstemmelse med
den normale indstillingsprocedure.

Artikel 19: Afstemningsprocedure
1) Ethvert ledigt hverv i gruppen skal besættes ved en separat hemmelig
afstemning, som afholdes i kronologisk rækkefølge for hvervene som:
a) formand
b) næstformænd samt
c) kasserer.
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Valget ledes af chefindpiskeren og overvåges af to stemmeoptællere udpeget
blandt gruppens medlemmer. Såfremt chefindpiskeren selv er kandidat, udpeger
gruppen en alternativ valgleder.
2) Stemmeafgivelse skal ske ved personligt fremmøde. Stemmeafgivelse ved
fuldmagt eller pr. brev er ikke tilladt under nogen omstændigheder.
3) Svarer antallet af kandidater til antallet af ledige pladser, sker valget med
akklamation.

Artikel 20: Valg af formand
Valget af formand afholdes under forsæde af gruppens ældste medlem, indtil
formanden er valgt. Der må under aldersformandens forsæde ikke behandles andre
sager end valget af formand.

Artikel 21: Valg af næstformænd
Der stemmes separat om hver næstformand. Hvert gruppemedlem har én stemme ved
hver afstemning.

Artikel 22: Valg af kasserer
Proceduren for valg af kasserer er den samme som for næstformænd.

Artikel 23: Indstilling af gruppens kandidater til parlamentariske hverv
Ethvert medlem, der ønsker at stille op til hvervene som formand, næstformand eller
kvæstor for Europa-Parlamentet, kan gøre dette med bestyrelsens anbefaling og
gruppemødets godkendelse. Indstilling af kandidater skal ske efter procedurerne i
disse vedtægter.

Artikel 24: Mistillidsvotum
En tredjedel af gruppens medlemmer, som skal omfatte medlemmer fra mindst en
tredjedel af gruppens nationale delegationer, kan fremsætte et forslag om
mistillidsvotum for at bringe formandens eller en eller flere næstformænds mandat til
ophør. Forslaget skal sættes på dagsordenen for det næstfølgende gruppemøde med
mindst 7 dages varsel. Til vedtagelse af forslaget kræves simpelt flertal af de gyldigt
afgivne stemmer. Afstemningen er hemmelig. Hvis forslaget vedtages, består der en
ubesat post, hvorefter bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, i disse vedtægter finder
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anvendelse. Hvis mistillidsvotummet forkastes, kan der ikke fremsættes yderligere
forslag om mistillidsvotum om den pågældende med samme begrundelser i en periode
på seks måneder.
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KAPITEL IV – INTERN ORGANISATION OG PROCEDURER

Artikel 25: Afgørelse
Medmindre andet er fastsat i disse vedtægter, kræves et simpelt flertal af de afgivne
stemmer for afgørelser truffet af gruppens organer.

Artikel 26: Koordinatorer og arbejdsgrupper
1) De af gruppens medlemmer, der tilhører samme parlamentariske udvalg, skal
danne en arbejdsgruppe, som koordineres af en koordinator, der vælges blandt
disse medlemmer. Arbejdsgruppen kan vælge en vicekoordinator.
2) Koordinatoren er ansvarlig for koordineringen af gruppens medlemmers arbejde i
det pågældende udvalg.
3) Udvalgsarbejdsgruppernes opgaver og procedurer fastlægges i interne regler.

Artikel 27: Arbejdsgrupper
1) Udvalgsarbejdsgrupperne kan samles i arbejdsgrupper. Hvert medlem af den
relevante udvalgsarbejdsgruppe er medlem af arbejdsgruppen. Hvert medlem af
gruppen kan deltage i hvert møde i arbejdsgruppen og har rådgivende stemmeret.
2) Arbejdsgruppernes opgaver og procedurer fastlægges i interne regler.
3) Arbejdsgrupperne ledes af en af de koordinatorer, hvis udvalg er en del af
arbejdsgruppen.
4) Arbejdsgruppen kan foreslå chefindpiskeren og generalsekretæren en liste over
medlemmer, der kan tale på gruppens vegne på plenarmøder.
5) Dagsordenen for hvert møde i arbejdsgruppen stilles til rådighed for alle gruppens
medlemmer. Der tages referat af arbejdsgruppens møder for hvert møde og stilles
til rådighed for formandskabets medlemmer.

Artikel 28: Parlamentariske initiativer
Medlemmerne underretter på forhånd formandskabet og den ansvarlige koordinator
om lovgivningsinitiativer i overensstemmelse med artikel 5 i medlemmernes statut.
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Artikel 29: Afstemningsdisciplin og samvittighedsfrihed i forbindelse med
afstemninger i plenarforsamling og udvalg
1) Når medlemmerne stemmer, respekterer medlemmerne den politiske erklæring
fra ID-Gruppen samt chefindpiskerens politiske erklæring i henhold til artikel 16 i
disse vedtægter.
2) Medlemmerne har ret til at stemme i overensstemmelse med deres samvittighed,
nationale partiprogram og politiske overbevisning i overensstemmelse med disse
vedtægter.
3) Chefindpiskeren sikrer den størst mulige politiske sammenhæng mellem de
nationale delegationer under afstemningerne.
4) Medlemmerne bør underrette chefindpiskeren pr. e-mail, hvis de ikke kan deltage
i afstemningen på plenarmødet.
5) Medlemmerne bør underrette den ansvarlige koordinator pr. e-mail, hvis de ikke
kan deltage i en afstemning i udvalget, og drage omsorg for, at et stedfortrædende
medlem er til stede til dette formål.
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KAPITEL V – GRUPPESEKRETARIAT

Artikel 30: Gruppens personale
Personalet i gruppesekretariatet varetager en overnational funktion og er omfattet af
forordningen om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne.

Artikel 31: Gruppesekretariatets opgaver
1) Sekretariatet bistår gruppen.
2) Sekretariatet anses for at bestå af alle gruppens personalemedlemmer. Gruppens
ansatte skal samvittighedsfuldt og efter bedste evne udføre alle de opgaver, de
pålægges. De tjener udelukkende gruppens interesser og må i varetagelsen af
disse opgaver hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen person eller
organisation uden for gruppen.

Artikel 32: Gruppens generalsekretær og vicegeneralsekretærer
1) Bestyrelsen udpeger generalsekretæren og vicegeneralsekretærerne. Gruppens
medlemmer ratificerer disse afgørelser på et gruppemøde.
2) Generalsekretæren og vicegeneralsekretærerne leder og koordinerer sekretariatet.
De forbereder også bestyrelsens og formandskabets forhandlinger vedrørende
selve sekretariatet.
3) Ved
begyndelsen
af
valgperioden
aftaler
generalsekretæren
og
vicegeneralsekretærerne en fordeling af opgaverne, som fastlægges i et
organigram og som derefter godkendes af gruppens bestyrelse og bekendtgøres på
gruppemødet efter afgørelsen.
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KAPITEL VI – BUDGET

Artikel 33: Gruppens budget og finansieringsoversigt
1) Et forslag til årligt budget og en finansieringsoversigt forelægges gruppen på et
møde, der ligger så tæt som muligt på udgangen af hvert kalenderår.
2) Formanden og kassereren skal til enhver tid have fuld adgang til alle dokumenter
vedrørende gruppens finansielle anliggender. Delegationscheferne har til enhver
tid fuld adgang til alle dokumenter vedrørende gruppens finansielle anliggender,
dog med undtagelse af de midler, der er forbeholdt de nationale delegationer.

Artikel 34: Gruppens finansielle vedtægter
Finansielle procedurer er underlagt gruppens finansielle vedtægter i
overensstemmelse med Parlamentets regler og anerkendt bedste praksis. Regnskabet
skal udarbejdes i overensstemmelse med almindeligt accepterede regnskabsprincipper
og skal følge principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og forhåndstilladelse.
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KAPITEL VII – AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35: Gruppens hjemsted
Gruppens officielle hjemsted er: Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles.

Artikel 36: Gruppens officielle sprog
Et hvilket som helst officielt sprog i en national delegation er også et af gruppens
officielle sprog. En national delegation kan til enhver tid beslutte ikke at anvende sit
officielle sprog.

Artikel 37: Autoritativ version af disse vedtægter
Den engelske udgave af disse vedtægter er den oprindelige version. Vedtægten kan
oversættes til andre sprog, forudsat at den engelske tekst under alle omstændigheder
har forrang.

Artikel 38: Ændringer af vedtægterne
Eventuelle ændringer af disse vedtægter kan forelægges for bestyrelsen af en
delegation fra gruppen. Bestyrelsen kan foreslå disse ændringer på gruppemødet efter
proceduren i vedtægternes artikel 12. En ændring anses for vedtaget, hvis den
godkendes med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer. Beslutningen om
ændring er gyldig, hvis mindst halvdelen af gruppens medlemmer og de nationale
delegationer har deltaget i afstemningen.

Artikel 39: Ikrafttræden
Denne udgave af vedtægterne træder i kraft den 2. juli 2019.
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