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RETNINGSLINJER: Forslag fra PPE-DE

FORSLAG TIL ADFÆRDSKODEKS FOR UDVALGET FOR 
ANDRAGENDER

1 Registrering af andragender:

Når andragender sendes til Parlamentet, registreres de i GEDA af den centrale 
posttjeneste og sendes derefter videre til Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne –
Afdelingen for Medlemmernes Virksomhed. Afdelingen for Medlemmernes 
Virksomhed anerkender modtagelsen, tildeler andragendet et nummer og registrerer 
navnet på andrageren og andragendets nummer med henblik på offentliggørelse i 
protokollen for det første plenarmøde efter registreringen. Andragendet indføres 
samtidig i sin oprindelige version i ePetition.

Inden et andragende tildeles et nummer med henblik på offentliggørelse i protokollen 
for plenarmødet, kontrollerer Afdelingen for Medlemmernes Virksomhed med 
Udvalget for Andragender, om klagen opfylder de formelle kriterier for at blive 
registreret som andragende.

2 Behandling af andragender:

Andragender sendes i grupper af 20-25 ad gangen fra Afdelingen for Medlemmernes 
Virksomhed (Luxembourg) til udvalgets sekretariat. Når andragendet og eventuel 
medfølgende dokumentation når frem til udvalgets sekretariat, fordeles det til 
administratorerne i sekretariatet med henblik på sammendrag og formulering af 
indstillinger. Der anføres en tidsfrist, og sammendragene grupperes igen inden denne 
dato og sendes til oversættelse til alle sprog i udvalgets sproglige profil. Ved 
modtagelse af den oversatte version, kontrolleres sammendrag og indstillinger for 
sammenhæng, hvorefter de eventuelt rettes og om nødvendigt sendes tilbage til 
oversættelse, inden de sendes til distributionstjenesten for at blive formidlet til alle 
udvalgets medlemmer. (Bemærk: Proceduren er den samme for alle andragender, 
uanset om de indsendes elektronisk eller pr. post).

3 Sammendrag:

Udvalgets medlemmer modtager et dokument, der indeholder sammendrag og 
indstillinger på alle sprog i udvalgets sproglige profil med et par ugers mellemrum.
(Dette kan selvfølgelig kontrolleres i forhold til originalen i ePetition).

Dette dokument viser de forslag, som er sendt af udvalgets formand.

Det kan fastslås, at andragendet:

- ikke opfylder betingelserne for behandling i henhold til traktatens artikel 21 og 194;

- opfylder betingelserne for behandling og afsluttes på grundlag af tidligere 
konklusioner om lignende sager i udvalget;
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- opfylder betingelserne for behandling og videresendes til SOLVIT-netværket med 
henblik på omgående behandling i de sager, som omhandler individuelle 
grænseoverskridende problemer, som følge af de nationale offentlige myndigheders 
forkerte anvendelse af det indre markeds lovgivning. 
Andragender, som videresendes til SOLVIT, betragtes stadig som andragender og 
sendes tilbage til udvalget med henblik på yderligere behandling, hvis problemet ikke 
er løst inden for tre måneder;

- opfylder betingelserne for behandling og fremsendes til Kommissionen med henblik 
på behandling.

Det dokument, der indeholder sammendrag og indstillinger, vedlægges dagsordenen 
for næste møde i udvalget. Det indeholder andragendets nummer, navnet på 
andrageren, en kort beskrivelse af andragendets indhold og forslaget fra præsidiet og 
koordinatorerne.

Kun sammendrag af andragender, som opfylder betingelserne for behandling, og som 
fremsendes til Kommissionen med henblik på behandling, sendes til oversættelse til 
alle fællesskabssprog efter udvalgsmødet.

Der er fastsat en tidsfrist på 15 dage, inden for hvilken bemærkninger og anmodninger 
fra fuldgyldige medlemmer af udvalget skal sendes til udvalgets formand.
Anmodninger fra medlemmer med hensyn til, om andragender opfylder betingelserne 
for behandling, drøftes uden ophold på næste møde i udvalget. Hvis der ikke er 
registreret nogen kommentarer, anses indstillingerne for at være godkendt, og 
formanden underskriver derefter skrivelser, som underretter andragenderne om 
udvalgets hensigt med hensyn til opfølgningen på andragendet. Sammendrag og 
indstillinger indføres i ePetition, og eventuelle yderligere data tilføjes om nødvendigt 
af administratoren.

4 Opfyldelse af betingelserne for behandling:

For at opfylde betingelserne for behandling skal et andragende opfylde betingelserne i 
traktaten (artikel 21 og 194) og i Europa-Parlamentets forretningsorden, navnlig 
artikel 191, stk. 1. Andragender, som ikke opfylder disse kriterier, opfylder ikke 
betingelserne for behandling. I sådanne tilfælde kan der foreslås en alternativ 
klagemulighed eller appel.

5 Undersøgelse og opfølgning:

Hvis og når det fastslås, at andragendet opfylder betingelserne for behandling, kan 
andragendets indhold undersøges yderligere. Dette sker i mange tilfælde ved, at det 
videresendes til Kommissionen med henblik på en indledende undersøgelse, navnlig 
for at fastslå andragendets retlige status i forhold til relevante EU-direktiver eller -
forordninger. (Andragender, der modtages på andre sprog end EN, FR eller DE, skal 
først oversættes til engelsk i henhold til betingelserne i en interinstitutionel aftale).
Kommissionens Generalsekretariat sender anmodningen og andragendet til den 
ansvarlige tjenestegren, som giver et svar. Den koordinerer derefter, at svarene 
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overføres til udvalgets sekretariat. Dokumentet med Kommissionens bemærkninger til 
andragendet, som udvalgets sekretariat modtager regelmæssigt, sendes til udvalgets 
præsidium og koordinatorerne.

Andragender, som sendes tilbage af Kommissionen, sættes på udvalgets dagsorden 
senest tre måneder efter modtagelsen af Kommissionens svar.

Udvalgets sekretariat kan i særlige tilfælde gennemføre sine egne undersøgelser, hvor 
den har den fornødne viden og ekspertise til det.

Andragender kan af formanden sendes til andre udvalg i Europa-Parlamentet med 
henblik på en udtalelse eller til orientering i overensstemmelse med retningslinjerne 
om behandling af andragender som aftalt af udvalgsformandskonferencen den 14. juli 
1998.

Andragender, som vedrører spørgsmål, som Europa-Parlamentet har drøftet eller 
stemt om for nylig, besvares ved at sende den tilsvarende beslutning eller 
lovgivningstekst til andrageren.

6 Forberedelse af mødedagsordenen:

Efter modtagelsen af Kommissionens svar udarbejdes der et CM-dokument, som 
oversættes, og sekretariatet formulerer en afgørelse i forhold til, om spørgsmålet skal 
sættes på udvalgets dagsorden som et "AA"-punkt, et "A"-punkt eller et "B"-punkt.

- Kun AA-punkter drøftes fuldt ud på udvalgsmødet. AA-punkter henviser til 
andragender, som kræver specifikke yderligere parlamentariske foranstaltninger, som 
f.eks. en undersøgelsesrejse, en betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 
192, en høring eller en retlig foranstaltning for de nationale domstole eller Domstolen.
Í forbindelse med AA-andragender inviteres som regel både andragerne samt de 
relevante myndigheder.

- A-punkter henviser til andragender, som holdes åbne under den skriftlige procedure, 
og som sættes på udvalgets dagsorden uden drøftelse.

- B-punkter henviser til andragender, som afsluttes under den skriftlige procedure 
uden drøftelse.

Forslaget til dagsorden sendes til formanden til behandling og godkendelse, inden det 
oversættes og gøres tilgængeligt for medlemmerne. En kommenteret 
koordinatordagsorden udarbejdes derefter af sekretariatet og distribueres direkte til 
præsidiet og koordinatorerne. Den kommenterede dagsorden indeholder alle relevante 
dokumenter og fremsendes tre dage inden mødet.

7 Udvalgsmøder:

Udvalget godkender endeligt det forslag til dagsorden, som formanden har sendt, samt 
drøfter eller diskuterer AA-punkterne baseret på meddelelser til medlemmerne og 
andre dokumenter, som stilles til rådighed på mødet. Som regel starter 
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Kommissionens tjenestemand drøftelsen med en mundtlig udtalelse på vegne af 
Kommissionen. Under exceptionelle omstændigheder kan den ansvarlige kommissær 
blive opfordret til at udtale sig. Andragerne eller deres repræsentanter kan som regel 
få mulighed for at tale, fremsætte yderligere oplysninger og svare på spørgsmål.
Andre interesserede parter, f.eks. medlemsstaternes repræsentanter, opfordres 
ligeledes til at deltage i udvalget og udtale sig.

Når udvalget har behandlet de enkelte andragender, kan det formulere en indstilling 
om yderligere foranstaltninger ved at holde andragendet åbent. Eller udvalget mener 
måske, at en sag er drøftet tilstrækkeligt og derfor afsluttes.
Under alle omstændigheder underrettes andrageren i en skrivelse fra udvalgets 
formand om den trufne beslutning.

8 Resultatet af møderne:

Efter hvert møde mødes sekretariatet for at koordinere det administrative resultat for 
hvert punkt, og hvert enkelt medlem af personalet tildeles ansvarsområder.
Et sammendrag af udvalgets møde, herunder de beslutninger der er truffet på 
koordinatorernes møde, sendes til medlemmerne senest fem dage efter udvalgsmødet.
Et notat sendes til Kommissionen, som bekræfter udvalgets beslutninger med hensyn 
til hvert enkelt punkt. Udvalgets beslutninger indtastes i ePetition af sekretariatet efter 
mødet. Der udarbejdes derefter skrivelser, som formanden skal underskrive.

9 Genåbning af andragender:

Hvis andrageren efter beslutningen om at afslutte et andragende fremlægger andre 
relevante kendsgerninger, som der efter sekretariatets mening ikke er taget fuldt ud 
højde for, kan et af udvalgets medlemmer (tilføj) eller stedfortrædere anmode om at 
genåbne andragendet.

Disse spørgsmål tages op af udvalgets formand i begyndelsen af mødet.

10 Afslutning af inaktive andragender:

Andragender, som har været åbne, mens der tilvejebringes yderligere oplysninger, i 
mere end et år, og som andrageren ikke har svaret yderligere på, kan afsluttes af 
udvalget efter råd fra sekretariatet uden yderligere drøftelse. De tages ligeledes op af 
udvalgets formand i begyndelsen af mødet.
Parlamentets formand gøres opmærksom på endnu ikke afsluttede andragender, som 
blev fremsendt i tidligere valgperioder, i slutningen af Parlamentets valgperiode.

11. Bilag til udvalgets adfærdskodeks:

En række særlige spørgsmål kræver præcisering i form af bilag til udvalgets 
adfærdskodeks, som skal godkendes af udvalget. Bilagene til adfærdskodeksen er 
modus operandi for og supplerer forretningsordenen uden på nogen måde at erstatte 
den.

Bilag 1
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Opfyldelse af betingelserne for behandling:

A. Opfyldelse af betingelserne for behandling fastlægges i henhold til kriterierne i 
forretningsordenens artikel 191, stk. 1, ved konsensus efter indstillingerne i det 
dokument med sammendrag, som sekretariatet har udarbejdet, som gøres tilgængeligt 
for alle medlemmerne.

B Hvis et medlem bestrider indstillingen, høres formanden (tilføj) eller i dennes 
fravær næstformanden, og denne træffer en beslutning inden for en uge og underretter 
medlemmerne om sin beslutning og årsagerne dertil.

C Hvis en politisk gruppe bestrider en indstilling, henvises sagen til 
koordinatorerne, som på baggrund af en bred aftale fremsætter forslag til 
opfølgningsforanstaltninger.1

D Hvis koordinatorerne ikke har fremsat noget forslag og ikke truffet nogen 
beslutning efter to måneder, træffer formanden en beslutning under hensyntagen til 
koordinatorernes og andragerens holdninger og underretter udvalget om årsagerne 
dertil.

Bilag 2

Undersøgelsesrejser:

Udvalget har mulighed for at arrangere undersøgelsesrejser til medlemsstater eller 
regioner for at undersøge påstande i andragender, der opfylder betingelserne for 
behandling, og for at mødes med interessenter (se forretningsordenens artikel 192, stk. 
3). De generelle regler for sådanne besøg, som er gældende for alle parlamentariske 
udvalg, er indeholdt i præsidiets beslutning af 11. oktober 2006 om ændring af 
beslutningen af 2. oktober 2000.

Når udvalget træffer en beslutning om at foretage en sådan rejse, fastlægger 
sekretariatet efter drøftelsen på udvalgsmødet et realistisk detaljeret program med 
tidsplan, men også målsætningerne og prioriteterne under besøget for at gøre rejsen så 
effektiv som muligt. Normalt udpeges der til sådanne rejser mindst fem medlemmer, 
som repræsenterer mindst tre politiske grupper, for at sikre bred politisk 
repræsentation og færrest mulige logistiske komplikationer.

Medlemmer fra den pågældende medlemsstat kan ledsage delegationerne på eget 
initiativ. I praksis betyder det, at medlemmer, der deltager på eget initiativ, ikke 
deltager i alle delegationens officielle møder (afhængig af værtens beslutning), 
ligesom de ikke deltager i at udarbejde betænkningen fra rejsen.

                                               
1 Dette kan f.eks. være at udsætte en beslutning om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for 
behandling, indtil sekretariatet har undersøgt sagens kendsgerninger nærmere og rapporteret tilbage til 
koordinatorerne. Andre muligheder kan også overvejes, så længe der er bred enighed om, hvad der skal 
gøres. Konsekvenserne for andrageren af eventuelle yderligere forsinkelser bør overvejes.
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Hvis et medlem af udvalgets præsidium deltager i en sådan rejse, anses denne for 
leder af delegationen af hensyn til protokollen og af praktiske årsager. Hvis dette ikke 
er tilfældet, udpeges delegationens leder af koordinatorerne.

I forlængelse af sådanne rejser udarbejdes et foreløbigt udkast til betænkning, som 
indeholder henstillinger og sendes til udvalget af delegationens medlemmer.

1. Dette foreløbige udkast indeholder alle afvigende og alternative holdninger.

2. Udkast til betænkninger om undersøgelsesrejser bør søge at afspejle de 
kendsgerninger, som den officielle delegation har fastslået, og bør tage højde for de 
forskellige holdninger baseret på sådanne kendsgerninger på en afbalanceret måde.

Udvalget bør godkende betænkningen for at tilkendegive sin egen holdning til den 
sag, der undersøges. Den godkendte betænkning sendes til Europa-Parlamentets 
formand, til andrageren og til myndighederne i den relevante medlemsstat.

Pressemeddelelser udarbejdes først, når udvalgets arbejde er afsluttet.

1. De medlemmer, som deltager i undersøgelsesrejsen, udtaler sig først offentligt 
derom, når betænkningen er godkendt af præsidiet, for at undgå enten miskredit eller 
partipolitiske bemærkninger.

2. Medlemmer af en officiel delegation bør til enhver tid gøre det klart, at de søger at 
fastlægge kendsgerninger. De bør begrænse deres udtalelser eller bemærkninger til at 
henvise til de konstaterede kendsgerninger og søge at undgå partipolitiske udtalelser.

Udvalget kan ligeledes forbeholde sig ret til at organisere delegationer, som ikke er 
undersøgelsesrejser som beskrevet ovenfor, i overensstemmelse med betingelserne i 
præsidiets beslutning af 11. oktober 2006. Under alle omstændigheder kan højst 25 
medlemmer rejse inden for et kalenderår.

Bilag 3

Privatliv og fortrolighed.

Udvalgsmøderne er offentlige og er inden for rammerne af reglerne om adgang til 
Europa-Parlamentet åbne for andragere og interessenter, herunder medierne. Alle 
dokumenter, som stilles til rådighed på udvalgsmøderne, anses for at være offentlige 
dokumenter, medmindre der er anmodet om privatliv eller fortrolighed.

Andragerne har ret til at beskytte deres privatliv, herunder henvisninger til personlige 
oplysninger, hvis de ønsker det. Når der modtages en anmodning om at tilbageholde 
offentliggørelse af et navn af hensyn til privatliv, sikrer sekretariatet, at anmodningen 
imødekommes.

Der gives udelukkende begrænset adgang til dokumenter, herunder andragender, som 
anses for at være fortrolige, ligesom de ikke bør fremgå af mødematerialet eller 
udvalgets websted. (Se bilag VII A i Europa-Parlamentets forretningsorden).
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På en andragers anmodning eller på baggrund af en beslutning truffet af formanden, 
kan et spørgsmål drøftes for lukkede døre.

* Den Juridiske Tjeneste anmodes om at fremsætte en klar juridisk udtalelse om 
Parlamentets præcise regler og forpligtelser i forhold til andrageres privatliv og deres 
dokumenters fortrolighed, som bør offentliggøres på udvalgets websted og, om 
nødvendigt, anføres i korrespondance. En sådan udtalelse udgør en integrerende del af 
udvalgets retningslinjer.

Bilag 4

Database

Udvalgets medlemmer, deres assistenter og gruppernes medarbejdere har adgang til 
ePetitions, som er udviklet som et administrativt værktøj af sekretariatet med henblik 
på at gøre udvalgets aktiviteter mere gennemsigtige og sikre, at materiale arkiveres 
korrekt. ePetition skal med tiden blive en omfattende database, men der gives ikke 
adgang til den uden for udvalgets miljø. Der er ikke adgang til den via internettet.
Fortrolige andragender lægges ikke i ePetition, men kan ses af medlemmerne efter en 
anmodning til sekretariatet.
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