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Europa-Parlamentet er den eneste direkte valgte EU-in-
stitution. 

De 751 medlemmer af Europa-Parlamentet repræsen-
terer EU’s 500 mio. borgere. 

De vælges hvert femte år af vælgerne i de 28 
medlemsstater.

Parlamentets politiske og lovgivningsmæssige arbejde 
varetages af 20 stående udvalg og to underudvalg, 
der alle vælger en formand og op til fire næstformænd. 

Ved begyndelsen af en ny valgperiode vælger Parlamen-
tet medlemmerne af de forskellige udvalg på grundlag 
af de ønsker, som de har givet udtryk for. Det er en vigtig 
beslutning, da det bestemmer det område, hvor de vil 
gøre den største indsats.

Udvalgene spiller en afgørende rolle i beslutningstag-
ningen, da de har ansvaret for at forberede Parlamentets 
holdning, navnlig til nye lovforslag.

Et hurtigt blik på de 
parlamentariske udvalg

24 sprog
Medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer alle europæiske borgere. Hvert 

medlem af Europa-Parlamentet har ret til at tale på det officielle sprog, han eller hun 

ønsker. Parlamentsdokumenter skal offentliggøres på de 24 officielle sprog i EU. 

DE STÅENDE 
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Europa-Kommissionen udarbejder lovforslag, som den 

fremsætter for Europa-Parlamentet og Rådet.

Eksempler på den almindelige lovgivningsprocedure

I Parlamentet baserer lovgivningsarbejdet sig på to store begivenheder: 

møder i parlamentsudvalgene og plenarmøder.

Parlamentsudvalgene udfører Parlamentets dybde-

gående arbejde. De undersøger lovgivningsforslag, 

ændrer dem og stemmer om dem på deres månedlige 

møder. Derefter fremlægger parlamentsudvalgene en 

betænkning for Parlamentet som helhed.

Parlamentet vedtager teksten til lovgivnings-

forslaget på dets plenarmøde.

Når der er nået til enighed mellem Parlamentet og Rådet, offentliggøres 

retsakten i Den Europæiske Unions Tidende.

Derefter omsættes den til national lovgivning 

og gælder for alle EU-borgere.

Den almindelige lovgivningsprocedure sætter Eu-
ropa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union 
på lige fod. Den omfatter mange områder som økonomi 
og monetære anliggender, indvandring, energi, 
landbrug, fiskeri, transport, miljø og forbrugerbeskyt-
telse.

Langt den største del af EU-lovene vedtages nu i 
fælleskab af Europa-Parlamentet og Rådet.

EUROPA-
PARLAMENTETS 

LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BEFØJELSER



Europa-Kommissionen
BUDGETFORSLAG

RÅDET
ÆNDRER

ELLER

BUDGETTET
vedtaget

Europa-Parlamentet
godkender

(eller undlader at udtale sig)

BUDGETTET
vedtaget

FORLIGSPROCEDURE

Fælles udkastIntet fælles udkast

BUDGETFORSLAGET falder 
Kommissionen fremlægger nyt budgetforslag

Europa-Parlamentet 
vedtager ændringsforslagene

Hvis Rådet godkender EP's 
ændringer 

inden for 10 dage

Inden for 21 dage

Rådet godkender 
EP forkaster

Rådet og 
EP forkaster

Rådet forkaster 
EP godkender

EP og Rådet godkender 
eller undlader at 

Inden for 14 dage

Inden for 14 dage - EP kan 
gennemtvinge sine ændrings-

af afgivne stemmer)
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Budgetproceduren Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse er Europa-Parlamentets budget- 
beføjelser styrket, og nu bestemmer Parlamentet sammen med Rådet over 
hele Den Europæiske Unions årsbudget. Men det er Parlamentet, der har det 
sidste ord.

I spørgsmål såsom udenrigspolitik og menneskerettigheder spiller Parla-
mentet en central rolle. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsan-
liggender og sikkerhedspolitik hører Parlamentet om mange aspekter og om 
grundlæggende valg i EU’s fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

Parlamentets godkendelse er nødvendig for enhver udvidelse af EU og for 
indgåelse af handelsaftaler og andre internationale aftaler med tredjelande. 
Det forberedende arbejde udføres af udvalgene.

Parlamentsmedlemmerne bruger også meget energi på menneske- 
rettighedsspørgsmålet og fremme af demokratiske værdier i hele verden. 
Tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed er det årlige højdepunkt af 
Parlamentets arbejde på dette område.
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Hver måned afsættes en til to uger til udvalgsarbejde. 
På udvalgsmøderne drøfter medlemmerne lovgivnings- 
mæssige og ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, 
og de stiller forslag og stemmer om ændringsforslag 
og følger op på forhandlingerne med Rådet.

Udvalgene bidrager aktivt til den lovgivningsmæssige 
dagsorden, f.eks. ved at komme med input før vedtagels-
en af Kommissionens årlige arbejdsprogram. De spiller 
en vigtig rolle med hensyn til at føre tilsyn med EU’s ak-
tiviteter og kontrollerer den korrekte anvendelse af EU-
budgettet og den korrekte gennemførelse af vedtaget 
lovgivning og internationale aftaler.

Udvalgene arrangerer også høringer med eksperter og 
kontrollerer de øvrige EU-institutioner og -organer. Det 
er faktisk sådan, at inden en ny Europa-Kommission kan 
vælges, skal alle nye kommissærer vurderes af de parla-
mentariske udvalg, der beskæftiger sig med de respek-
tive porteføljer.

Udvalgene udpeger altid et medlem fra deres rang som 
ordfører til at lede hele beslutningsprocessen, der fører 
op til fastlæggelse af Europa-Parlamentets holdning om 
sagen.

Udkastet til betænkning, som ordføreren fremlægger, 
kan ændres ved de ændringsforslag, som medlemmerne 
af Parlamentet fremsætter. Den oprindelige tekst og 
ændringerne hertil, der omfatter kompromisændrings-
forslag, som grupperne er nået til enighed om, sættes 
derefter til afstemning i hele udvalget. Betænkningen, 
der er vedtaget af udvalget, forelægges derefter på ple-
narmødet til godkendelse.

MØDEKALENDER
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Debatter — live på internettet
Udvalgene mødes en eller to gange om måneden i Bruxelles. 

Deres debatter er offentlige. De fleste møder transmit-

teres direkte på internettet og findes også som »video on 

demand« (VOD). 
FØLGE EP-LIVE PÅ: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/EP-LIVE/DA

Ekspertrådgivning
Udvalgene modtager uafhængig rådgivning og skriftlig 

baggrundsinformation (studier, briefinger, indgående 

analyser og andre dokumenter) fra Europa-Parlamentets 

forskellige forskningstjenester, såsom temaafdelingerne. 

Der arrangeres workshops og paneler, så medlemmerne får 

mulighed for at stille spørgsmål om og udveksle synspunkter 

med eksperter om emner i forbindelse med parlamentets 

arbejde eller aktuelle emner. 

ALLE BAGGRUNDSDOKUMENTER: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SUPPORTING-ANALYSES

Emneblade om Den Europæiske 
Union

Faktablade giver et enkelt og præcist overblik over Den Euro- 

pæiske Unions institutioner og politikker og den rolle, som 

Europa-Parlamentet spiller i udviklingen af disse.  

ALLE EMNEBLADE FINDES HER: WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/FACTSHEETS/DA

Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg og 
særlige udvalg, som det der findes om skatteaftaler og 
andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende 
virkning, og det om organiseret kriminalitet, korruption 
og hvidvaskning af penge.

Størrelsen af udvalgene i valgperioden 2014-2019 
varierer betydeligt fra 25 medlemmer for retlige 
anliggender og konstitutionelle anliggender til 73 
medlemmer for udenrigsanliggender. Deres sam-
mensætning afspejler altid betydningen af hver 
enkelt politiske gruppe i Parlamentet som helhed.

Europa-Parlamentet indtager 
en ledende rolle med hensyn 
til at fremme gennemsigtighed 
og åbenhed. Udvalgsmøderne 
livestreames på Parlamentets 
websted og kan ses til enhver tid. 

UNDERSTØTTENDE 
ANALYSER

EMNEBLADEEP TV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/supporting-analyses-search.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
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Udenrigsanliggender

Underudvalget om 
Menneskerettigheder

Underudvalget om Sikkerhed 
og Forsvar

Udvikling

International handel

Budget

Budgetkontrol

Økonomiske og monetære 
anliggender

Beskæftigelse og sociale 
anliggender

Miljø, folkesundhed og 
fødevaresikkerhed

Industri, forskning og energi

Det indre marked og 
forbrugerbeskyttelse

Transport og turisme

Regionaludvikling

Landbrug og udvikling af 
landdistrikter

Fiskeri

Kultur og uddannelse

Retlige anliggender

Borgernes rettigheder og retlige 
og indre anliggender

Konstitutionelle anliggender

Kvinders rettigheder og 
ligestilling

Andragender

Alle udvalg 
og underudvalg
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Sprogudgaver

Denne udgave fås på bulgarsk, dansk, engelsk (original), estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, 
kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, 
spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. 
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Læs mere om udvalgene på: 
www.europarl.europa.eu/committees/da
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