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I. INDLEDNING

I forrige valgperiode nedsatte Formandskonferencen en arbejdsgruppe om reform af 
Parlamentet, der skulle revidere Parlamentets funktionsmåde og foreslå potentielle 
forbedringer. I forbindelse med kapitlet om udvalgssamarbejde foreslog arbejdsgruppen ikke 
alene at styrke det associerede udvalgs stilling i proceduren med associerede udvalg - hvilket 
blev gennemført ved ændring af forretningsordenens artikel 50 - men også at udvikle en ny 
form for udvalgssamarbejde, som blev fastlagt i den nye artikel 51.

Som anført i tredje midtvejsrapport fra arbejdsgruppen var den grundlæggende tankegang for 
forslaget, at i særlige tilfælde, hvor en lovgivningssag af væsentlig betydning ikke klart 
henhører under et udvalgs kompetence, men derimod også kan fordeles mellem flere udvalg
[...], bør kompetencekonflikten løses ud fra principperne om lighed og samarbejde. De 
pågældende udvalg afholder fælles møder, således at alle medlemmer af de berørte udvalg på 
forhånd kan drøfte spørgsmålet, og der tydeligere kan afdækkes flertal og mindretal på tværs 
af udvalgene. Medlemmerne af de pågældende udvalg stemmer derefter i fællesskab om de 
stillede ændringsforslag til lovforslagene. Følgelig forelægges plenarforsamlingen en enkelt 
betænkning, som er mere afbalanceret og udarbejdet af de pågældende udvalgs ordførere i 
samarbejde. Alt det forberedende arbejde til de berørte udvalgs fælles møde og fælles 
afstemning udføres af ordførerne i deres respektive udvalg, og den bedste måde er formentlig 
at pålægge en arbejdsgruppe på tværs af udvalgene at forberede afstemningen.

Formandskonferencen vedtog ved afstemning under mødet den 19. marts 2009 ud over 
proceduren med associerede udvalg [omhandlet i artikel 47 (den nye artikel 50)], at der skulle 
udarbejdes en anden mulighed i forretningsordenen, således at Formandskonferencen kunne 
iværksætte en procedure med fælles udvalgsmøder og fælles afstemning i ganske særlige 
tilfælde, hvor sagen i næsten lige stort omfang henhører under mindst to udvalgs sagsområder 
[....].

Den 6. maj 2009 reviderede Parlamentet sin forretningsorden og indførte i artikel 51 en ny 
procedure med fælles udvalgsmøder1:

"Formandskonferencen kan, såfremt de i artikel 49, stk. 1, og artikel 50 fastsatte betingelser er 
opfyldt, og såfremt den finder, at spørgsmålet er af væsentlig betydning, bestemme, at en procedure 
med fælles udvalgsmøder og fælles afstemning skal finde anvendelse. I så fald udarbejder de berørte 
ordførere et enkelt udkast til betænkning, som behandles af og sættes under afstemning i de berørte 
udvalg på fælles møder, der afholdes under fælles forsæde af de berørte udvalgsformænd. De berørte 
udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper på tværs af udvalgene til forberedelse af de fælles møder og 
afstemninger."

I begyndelsen af 2010 behandlede Udvalgsformandskonferencen et forslag om 
retningslinjer for udvalgssamarbejde i henhold til forretningsordenens artikel 512. Leinen fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) og Bowles fra Økonomi- og 
Valutaudvalget (ECON) fremkom med bemærkninger og stillede ændringsforslag til denne 
tekst3.

                                               
1 Betænkning A6-273/2009 fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, ordfører Richard Corbett.
2 Bilag I.
3 Bilag II.
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Udvalgsformandskonferencens formand, Klaus-Heiner Lehne, stillede på baggrund af denne 
korrespondance i et brev af 11. marts 2010 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (tvivl 
om anvendelsen eller fortolkningen af forretningsordenen) tre spørgsmål vedrørende 
anvendelsen af artikel 51, der kan sammenfattes således1:

1) Gælder proceduren i artikel 51 for den almindelige lovgivningsprocedure under hele 
lovgivningsproceduren eller kun ved førstebehandlingen?

2) Kan rettighederne tilknyttet stillingen som korresponderende udvalg såsom retten til at 
stille ændringsforslag eller forslag om forkastelse på plenarforsamlingen udelukkende 
gøres gældende af de berørte udvalg i fællesskab?

3) Skal udvalgene træffe afgørelse i fællesskab om, hvordan Parlamentet bruger sine 
rettigheder i forbindelse med forslag til delegerede retsakter eller 
gennemførelsesforanstaltninger, som selv er baseret på en lovgivningsmæssig retsakt, der 
på sin side er vedtaget efter proceduren i artikel 51 (komitologiakter)?

Lehne har i øvrigt foreslået at tilføje et bilag til forretningsordenen i henhold til artikel 215, 
litra d), med retningslinjer, som letter gennemførelsen af denne nyskabende procedure.

Leinen, formand for ENVI, forelagde ligeledes Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
problemstillingen i et brev af 25. marts 20102 og foreslog, at situationen blev afklaret gennem 
en revision af forretningsordenen. Han gjorde bl.a. opmærksom på, at det i praksis er umuligt 
at forene to eller flere udvalg ved andenbehandling med fælles beslutningsprocedure eller ved 
komitologi. I en lang række artikler i forretningsordenen [43(1), 63(1), 87 og 88(2) og (3) og 
især 188] ville der kun være nævnt ét udvalg, hvilket ville bevise, at der ikke er plads til et 
udvalg mere i sådanne tilfælde.

For nærværende er to lovgivningssager ved at blive behandlet efter proceduren i artikel 51 
med deltagelse af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, nemlig om strafferetligt samarbejde -
beslutning om europæisk beskyttelse - samt bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel 
og beskyttelse af ofre for menneskehandel.

Begge sager er på førstebehandlingsstadiet, og et udkast til betænkning med henblik på en 
aftale ved førstebehandlingen vedtaget i november måned. Hidtil har der ikke været praktiske 
problemer, og de ekstraordinære fælles møder for begge udvalg har fundet sted lige før eller 
efter de ordinære møder.

I to andre tilfælde blev anvendelsen af artikel 51 godkendt af Formandskonferencen den 8. 
juli efter anmodning fra de implicerede udvalg, Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, 
nemlig forslaget til forordning om ændring af finansforordningen (COM (2010)0071) og 
forslaget til forordning om ændring af finansforordningen, hvad angår Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil (COM(2010)0085). Den anden procedure mundede ud i en aftale ved 

                                               
1 Bilag III.
2 Bilag IV.
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førstebehandlingen, som vedtoges under mødeperioden i oktober.

II. LØSNINGER

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har i medfør af forretningsordenens artikel 211 og 
212 mulighed for dels at affatte en fortolkning dels at foreslå en ændring af 
forretningsordenen. 

Den af Lehne foreslåede indarbejdelse af retningslinjer, som letter gennemførelsen af den nye 
procedure, vanskeliggøres af, at den af Formandskonferencen fremlagte tekst ud over 
procedurebestemmelser bl.a. indeholder administrative og tekniske bestemmelser, som ikke er 
egnede til at indgå i forretningsordenen. Det udelukker ikke, at der sideløbende med en 
ændring af artikel 51 godkendes et bilag til forretningsordenen med nærmere regler for denne 
forretningsordensbestemmelses anvendelse (se IV.3)). 

III. FORTOLKNING

1) Hvad angår de to første spørgsmål (omfanget af "fælles udvalgs" beføjelser i 
lovgivningsproceduren), kan en grammatisk/systematisk tilgang med udgangspunkt i 
forretningsordensbestemmelsens ordlyd føre til den konklusion, at proceduren 
indskrænker sig til udarbejdelse og godkendelse af udkastet til betænkning i udvalget: "I 
så fald udarbejder de berørte ordførere et enkelt udkast til betænkning, som behandles af 
og sættes under afstemning i de berørte udvalg på fælles møder ..." (artikel 51, andet 
punktum). Denne fortolkning synes at blive bekræftet af en systematisk betragtning, 
nemlig at artikel 51 såvel som artikel 49 og 50 er en undtagelse fra grundreglen i artikel 
43 om henvisning til behandling i det korresponderende udvalg, en undtagelse, som skal 
fortolkes restriktivt. Denne fortolkning vil altså føre til den konklusion, at når 
betænkningen er vedtaget i udvalget, vender proceduren tilbage til samme punkt, som før 
Formandskonferencen tillod anvendelse af artikel 51. Det vil sige, at i tilfælde af konflikt 
vil Formandskonferencen på henstilling fra Udvalgsformandskonferencen skulle udpege 
et korresponderende udvalg og et rådgivende udvalg til procedurens videre forløb.

Ud over denne juridiske analyse er der en praktisk omstændighed. Det fremføres, at på 
grund af de begrænsede frister ved andenbehandlingen i en lovgivningsprocedure er det 
teknisk set umuligt at involvere mere end et udvalg i arbejdet. Her bør der tages højde 
for, at proceduren i artikel 51 hidtil ikke har været anvendt i forbindelse med en 
lovgivningsprocedure, som er nået til andenbehandlingen. Det er i øvrigt ikke særlig 
sandsynligt, eftersom en lang række procedurer nu afsluttes med en aftale under 
førstebehandlingen.

2) Fra et historisk/teleologisk synspunkt fremgår det af den tredje midtvejsrapport fra 
arbejdsgruppen om reform af Parlamentet, der ligger til grund for procedurens indførelse, 
at forbindelserne mellem de pågældende udvalg bør være baseret på lighed og 
samarbejde. I rapporten anføres derimod ikke direkte, indtil hvilken fase i proceduren 
lighed og samarbejde bør være fremherskende.

Formålet med den nye procedure er ifølge arbejdsgruppen at give de berørte udvalg 
mulighed for at holde fælles møder og drøfte sagen på et tidligt tidspunkt, således at der 
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skabes større klarhed om flertal og mindretal i udvalgene. Formålet med den nye 
procedure er altså at forberede behandlingen af sager af væsentlig betydning til 
plenarforsamlingen og dermed aflaste den. Men det kan hævdes, at denne logik gælder i 
den almindelige lovgivningsprocedure på alle stadier indtil vedtagelse af den endelige 
retsakt. De "fælles udvalg" i artikel 51 bliver i denne undtagelsesprocedure 
korresponderende udvalg, således at f.eks. Rådets fælles holdning fremsendes automatisk 
til begge (eller flere) udvalg (forretningsordenens artikel 63, stk. 1). 

Alt efter den valgte fortolkningsmetode kommer man altså til forskellige resultater for de 
to første spørgsmåls vedkommende.

3) Det tredje spørgsmål ("fælles udvalgs" beføjelser i komitologiprocedurer) indeholder 
nogle specifikke aspekter. For det første kan det hævdes, at behandlingen af et forslag til 
delegeret retsakt eller et udkast til gennemførelsesforanstaltninger udgør en ny procedure 
(de respektive artikler findes i kapitel 11, Andre procedurer, og ikke i de kapitler, som 
omhandler lovgivningsproceduren).

For det andet kan det gøres gældende, at afledte retsakter normalt ikke har samme 
væsentlige betydning som basisretsakten. Endelig må delegerede retsakter ikke vedrøre 
væsentlige aspekter i basisretsakten. Formandskonferencens tildeling af sagen til to eller 
flere udvalg kan således betragtes som værende begrænset til lovgivningsproceduren. Af 
hensyn til det "fælles udvalgs" legitime interesser i komitologifasen findes der i øvrigt 
muligheden for tilsvarende anvendelse af artikel 88, stk. 1, andet punktum, og for at 
fastsætte, at det korresponderende udvalg skal opfordre det "fælles udvalg" til at redegøre 
for sin holdning mundtligt eller ved en skrivelse.

Hvis denne tilgang følges, vil Formandskonferencen efter henstilling fra 
Udvalgsformandskonferencen i tilfælde af konflikt skulle udpege et korresponderende 
udvalg og eventuelt et eller flere rådgivende udvalg til behandling af forslaget til 
delegeret retsakt eller udkastet til gennemførelsesforanstaltninger.

På den anden side kan det hævdes, at situationen med næsten lige kompetence i en sag, 
som det var tilfældet i lovgivningsproceduren og er betingelsen for anvendelse af artikel 
51, rækker ud over vedtagelsen af basisretsakten og behovet for at harmonisere flere 
udvalgs holdninger inden plenarforsamlingen og kan ligeledes forekomme på 
komitologiplan. 

Argumentet om, at det er teknisk umuligt at associere to eller flere udvalg på 
komitologiplan kan fremføres her på samme måde, men her mangler der også praktisk 
erfaring.

IV. ÆNDRING

1) I teorien kan det kompetente udvalg i forretningsordensspørgsmål gennem en ændring af 
forretningsordenen foreslå ganske enkelt at ophæve artikel 51 under henvisning til de 
uløselige gennemførelsesproblemer. Denne løsning vil dog møde stærk modstand, 
eftersom den pågældende bestemmelser er indført for kort tid siden og ikke rigtig har haft 
mulighed for at blive testet i praksis.
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2) Dernæst kan der foreslås en ændring af omtalte artikels overskrift, således at omfanget og 
varigheden af de implicerede udvalgs handlingsfællesskab afklares som anført i 
forbindelse med en eventuel fortolkning i punkt III.2).  

Desuden kan det bestemmes, at den "fælles procedure" dækker alle faser i 
lovgivningsproceduren, men ikke eventuelle komitologiprocedurer, sådan som det også er 
anført i forbindelse med en eventuel fortolkning i punkt III.3).  

Fordelen ved denne løsning er, at en forretningsordensbestemmelse har større vægt end 
en fortolkning, men vil dog kræve forretningsordensbetænkningsprocedure og vedtagelse 
på plenarforsamlingen med et absolut flertal blandt medlemmerne (TEUF's artikel 232, 
forretningsordenens artikel 212, stk. 2).  

3) Endelig kan der overvejes en løsning, hvor forretningsordenens artikel 51 ændres i 
retning af, at Formandskonferencen får mulighed for at fastsætte omfanget og varigheden 
af proceduren i artikel 51 i hvert enkelt tilfælde. Denne løsning har den fordel, at den er 
mere fleksibel end ovenfor nævnte løsninger under 2), men også den ulempe, at 
procedureforløbet kan blive forsinket på grund af Formandskonferencens arbejdsbyrde. 

Gennem en ændring af forretningsordenen kan visse almindelige regler for forløbet af 
proceduren i artikel 51 eventuelt indføres i form af et bilag til forretningsordenen 
(underkastet samme krav om flertal som ændringer af selve forretningsordenen). 
Løsningerne i 2) og 3) kan også suppleres og konkretiseres med henblik på anvendelse i 
praksis gennem ikkebindende retningslinjer for udvalgssamarbejde i henhold til 
forretningsordenens artikel 51 som udarbejdet og foreslået af 
Udvalgsformandskonferencen i begyndelsen af dette år1.

Endelig vil løsningerne i 2) og 3) gøre de muligt ved samme lejlighed at omformulere 
artikel 51 og fastlægge mere klart, under hvilke betingelser den finder anvendelse, da der 
er opstået tvivl herom i praksis. 

                                               
1 Bilag I.


