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I. Reformens kontekst

I.1. Konstitutionelle spørgsmål

Spørgsmålet om interinstitutionelle forhandlinger og aftaler i forbindelse med 
lovgivningsprocedurer er – gennem principperne om åbenhed og demokratisk ansvarlighed –
forbundet med ønsket om repræsentativt demokrati på europæisk plan1. Siden det 
parlamentariske demokratis begyndelse har forhandlingernes og afstemningernes offentlige 
karakter været knyttet sammen med demokratisk ansvarlighed: Hvis vælgerne ikke kan få 
kendskab til, hvad deres valgte repræsentanter har sagt, og hvordan de har stemt, vil de ikke 
kunne holde dem ansvarlige ved det næste valg. På den baggrund vil det være et skridt i 
retningen af at styrke det repræsentative demokrati på europæisk plan, hvis der indføres 
bindende regler om forhandlinger i lovgivningsprocedurer, der øger åbenheden og dermed 
ansvarligheden. 

På den anden side bør reformen tage hensyn til kravet om effektivitet og navnlig det forhold, 
at det er lettere og hurtigere at indgå aftaler ved førstebehandlingen end at skulle gå igennem 
tre behandlinger. Man vil undergrave denne fordel, hvis man indfører nye tunge procedurer.

Der bør således findes en balance mellem disse krav. 

I.2. Politisk og institutionel baggrund 

Udvalgsformandskonferencen havde en indgående drøftelse af spørgsmålet om forhandlinger 
i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure på mødet den 19. oktober 2010. De 
politiske gruppers generalsekretærer bidrog med kommentarer og analyser med henblik på 
Formandskonferencens drøftelser.

Formandskonferencen behandlede spørgsmålet på mødet den 10. marts 2011. I sin skrivelse af 
18. april orienterede formand Buzek formand Casini om resultaterne af mødet og om 
Formandskonferencens afgørelse, hvorefter AFCO anmodes om at revidere 
forretningsordenens artikel 70 med henblik på at gøre procedurerne mere effektive, mere 
gennemsigtige og mere inklusive ved at indarbejde nogle af hovedelementerne i 
adfærdskodeksen for forhandlinger i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure2

i forretningsordenens bindende del, navnlig reglerne om:

– et udvalgs afgørelse om indledning af forhandlinger

– afgørelsen om forhandlingsteamets sammensætning og mandat

– den regelmæssige aflæggelse af rapport til udvalget om fremskridtet og resultatet af 
forhandlingerne, herunder en eventuel indgået aftale

                                               
1 Jf. artikel 10 i TEU: ”Unionens funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati. [...]Beslutningerne 
træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt" and artikel 15, stk. 1, i TEUF: ”For at fremme 
gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer så åbent som muligt".
2 Bilag XXI til forretningsordenen
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– fornyet høring af udvalget om den aftalte tekst inden afstemningen på plenarmødet.

På baggrund af denne anmodning har Lehne sendt nogle henstillinger1 om bedste praksis for 
anvendelsen af adfærdskodeksen til formand Casini. 

Endelig skal enhver reform af forretningsordenen tage hensyn til den interinstitutionelle 
kontekst, navnlig den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure2.

II. Overførsel af adfærdskodeksen

De allerede eksisterende regler (som fastlagt i adfærdskodeksen og i bedste praksis) kan 
overføres til forretningsordenens bindende del ved en ændring af artikel 70. Ordføreren agter 
at foreslå ændringer, der afspejler de allerede gældende, men ikke bindende regler på 
området.

III. Hvordan kan man reformere plenarmødets rolle?

III.1. Indledning

Spørgsmålet om involvering af plenarmødet i den tidlige fase, inden der indledes 
forhandlinger i lovgivningsprocedurer, er muligvis mere kompleks. Bør plenarmødet være 
beføjet til at godkende og/eller ændre udvalgets afgørelse om forhandlingsmandatet, inden der 
indledes officielle forhandlinger med Rådet?

En godkendelse af udvalgets forhandlingsmandat på plenarmødet vil give Parlamentets 
holdning mere vægt og kan i teorien sikre, at alle medlemmer på et tidligt stadium involveres i 
afgørelserne om lovgivningsprocedurer. En hovedregel om, at alle forslag til afgørelser om 
forhandlingsmandater skal godkendes af plenarmødet, kan således umiddelbart forekomme 
velbegrundet, da den vil forbedre den demokratiske legitimitet. Der vil dog også være 
betydelige ulemper forbundet hermed. Hvis plenarmødet altid og automatisk skal involveres, 
vil det risikere at gøre proceduren for tung og dermed modarbejde førstebehandlingsaftalernes 
effektivitet og relative hurtighed. Hvis dette bliver normal praksis, vil man desuden risikere, 
at vigtige dossierer forbliver ubemærkede blandt de mange andre dossierer. Man må også 
tænke på, at en sådan løsning vil øge arbejdsbyrden for Parlamentets sprogtjeneste. Endvidere 
vil resultatet af afstemningen på plenarmødet klart vise Rådet, hvor stærk eller svag 
Parlamentets forhandlingsposition er.

Ordføreren foretrækker derfor, at forslaget til afgørelse kun skal godkendes på plenarmødet i 
et begrænset antal tilfælde.

III.2. Kriterier for, hvornår plenarmødet skal involveres

III.2.a. Fastlæggelse af kategorier

                                               
1 Se bilaget til dette arbejdsdokument.
2 EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.
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En mulighed er, at der i forretningsordenen fremover fastlægges en række kategorier af 
vigtige dossierer, hvor plenarmødet skal involveres, inden der indledes forhandlinger, som 
f.eks.:

– lovgivning, der direkte berører [eller begrænser] EU-borgernes grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder

– lovgivning, der ændrer eller videreudvikler EU’s institutionelle rammer

– lovgivning med betydelige budgetmæssige konsekvenser: f.eks. forslag, hvor de 
budgetmæssige konsekvenser vil udgøre mindst [10 %] af det respektive kapitel i 
budgetbevillingerne for et givet år.

Hvis der indføres en sådan regel i forretningsordenen, vil det også skulle fastlægges, hvilken 
myndighed der afgør, hvilken kategori et bestemt forslag falder ind under. Som en enkel og 
pragmatisk løsning kunne man forestille sig, at Parlamentets formand afgør, hvilken kategori 
et bestemt dossier falder ind under, når forslaget henvises til det kompetente udvalg.

III.2.b. Mindretalsrettighed

For de dossierer, der ikke falder ind under en af de ovennævnte kategorier, kan der indføres 
en mindretalsrettighed, hvorefter mindst en tiendedel af Parlamentets medlemmer (fra mindst 
to forskellige politiske grupper) kan anmode om, at afgørelsen om at indlede forhandlinger 
forelægges for plenarforsamlingen. Dette indebærer, at alle sådanne udvalgsafgørelser skal 
forelægges på plenarmødet, oversættes og uddeles til alle Parlamentets medlemmer.

III.2.c. Formandskonferencen

En tredje mulighed kan være at give Formandskonferencen ret til at afgøre, om en afgørelse 
om at indlede forhandlinger skal forelægges for plenarforsamlingen, efter anmodning fra et 
(eller flere) medlem(mer) af konferencen. 

III.3. Proceduren på plenarmødet 

I de tilfælde, hvor udvalgets afgørelse med forhandlingsmandatet skal godkendes på 
plenarmødet, forekommer det klogt at indføre en forenklet procedure ud fra 
effektivitetshensyn. Man kan forestille sig en løsning i stil med den, der gælder for 
fortolkninger af forretningsordenen1: Efter at have modtaget afgørelsen bekendtgør 
formanden den i Parlamentets følgende mødeperiode. Hvis et mindretal på en tiendedel af 
Parlamentets medlemmer (fra mindst to politiske grupper) gør indsigelse mod forslaget til 
afgørelse, sættes udvalgets afgørelse til afstemning.

En sådan afstemning på plenarmødet kan være forbundet med følgende risici: Hvis det er et 
relativt lille flertal, der støtter mandatet (eller dele af det), kan Rådet udnytte dette i 
forhandlingerne til skade for Parlamentet. En mulig løsning med henblik på at sikre, at 
Parlamentets forhandlingsposition ikke svækkes, er, at afgørelsen (eller eventuelt ændringer 

                                               
1 Se forretningsordenens artikel 211.
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hertil) kun betragtes som godkendt, hvis den støttes af absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer. 

Man må også overveje muligheden af at tillade ændringsforslag til afgørelsen om mandatet på 
plenarmødet, når der er medlemmer, der har indsigelser mod udvalgets forslag til mandat. Det 
vil kræve, at der fastsættes en frist for ændringsforslag til forslaget til mandat. Mandatet kan 
således ændres ved afstemningen på plenarmødet (igen forekommer det hensigtsmæssigt at 
kræve et absolut flertal blandt Parlamentets medlemmer af de ovenfor anførte grunde). Det 
ændrede mandat vil blive sendt tilbage til udvalget med anmodning om at indlede 
forhandlinger med Rådet. En anden mulighed er en regel om, at der ikke kan stilles 
ændringsforslag på plenarmødet, men at mandatet betragtes som henvist til udvalget, hvis der 
ikke opnås et absolut flertal blandt Parlamentets medlemmer. Udvalget kan i så fald enten 
fremsætte et nyt forslag til afgørelse om indledning af forhandlinger eller gå direkte videre til 
en førstebehandling. Denne løsning er forbundet med en vis risiko, når flertallene på 
plenarmødet og i udvalget er forskellige i relation til visse aspekter. En lang procedure, hvor 
afgørelser om indledning af forhandlinger sendes frem og tilbage, synes ikke at være ønskelig. 
En mulighed kan være, at forretningsordenen kun giver det kompetente udvalg mulighed for 
at forelægge en ændret afgørelse om mandatet for plenarforsamlingen en gang. Hvis denne 
ændrede afgørelse ikke godkendes, bliver en almindelig førstebehandling obligatorisk.

Endelig skal man være opmærksom på, at et kompromis indgået på grundlag af et mandat, der 
er blevet ændret på plenarmødet, kan blive blokeret, hvis et flertal i det kompetente udvalg er 
imod kompromiset. Afstemningen i forbindelse med den “fornyede høring” på udvalgsplan 
kan således bruges til at “appellere” plenarmødets afgørelse om forhandlingsmandatet. Som 
løsning herpå kan der indføres en regel om, at mindst to politiske grupper i fællesskab kan 
forelægge det konsoliderede kompromisændringsforslag for plenarforsamlingen, hvis det 
forkastes af det kompetente udvalg.

***
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BILAG

FORMANDSKONFERENCEN

Henstilling om bedre praksis
for anvendelsen af adfærdskodeksen for forhandlinger

i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Antallet af aftaler ved førstebehandlingen er steget betydeligt under den sidste valgperiode. 
Der er mange faktorer, der forklarer denne tendens, herunder fastsættelse af dagsordener for 
politisk følsomme dossierer på højeste plan. Der bør ikke være nogen automatik i 
bestræbelserne på at indgå aftaler ved førstebehandlingen, som fortsat blot er en blandt flere 
muligheder i en forhandlingsstrategi, som det er blevet illustreret i mange tilfælde, hvor 
udvalgene har gjort fuld brug af procedurens forskellige stadier. Men indtil Parlamentet har 
afsluttet sin førstebehandling, har det reelt kontrol over timingen og derfor en reel indflydelse 
over for de skiftende formandskaber, og dette bør udnyttes fuldt ud, så længe man sikrer 
gennemsigtighed, ansvarlighed og ejerskab. Et sæt henstillinger og visse andre muligheder 
kan bidrage til at nå disse mål i overensstemmelse med adfærdskodeksen for forhandlinger i 
forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure (bilag XXI til forretningsordenen):

1. Et formelt mandat 

Inden det besluttes, om det skal forsøges at opnå en aftale ved førstebehandlingen, 
fastlægger Parlamentet formelt sin oprindelige holdning. Dette sker normalt i udvalget
ved vedtagelse af betænkningen (alternativt ved vedtagelse af ændringsforslagene alene).

Andre muligheder: I visse konkrete tilfælde vil en vedtagelse på plenarmødet være at 
foretrække, inden der indledes forhandlinger med Rådet. Dette kan ske:

– i henhold til forretningsordenens artikel 57, stk. 2, hvorved Parlamentet vedtager 
ændringer, men undlader at stemme om den lovgivningsmæssige beslutning: EP 
godkender et mandat til forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale ved 
førstebehandlingen og henviser sagen til udvalget med henblik på indledning af 
forhandlinger på dette grundlag 

– på grundlag af en samlet vedtagelse (af ændringer og den lovgivningsmæssige 
beslutning): Parlamentet giver et mandat med henblik på at indgå en tidlig aftale ved 
andenbehandlingen under Rådets førstebehandling. 
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2. En klar afgørelse om at indlede forhandlinger 

Når den oprindelige holdning er fastlagt (på udvalgs- eller plenarmødeplan), kan ordføreren 
og et forhandlingsteam formelt blive betroet opgaven med at indlede forhandlinger. 

Denne afgørelse træffes fra sag til sag efter vedtagelsen af mandatet, på opfordring fra 
formanden og på grundlag af et forslag fra ordføreren, der er politisk begrundet ud fra 
kriterierne i bilag XXI. Hvis der ikke er enighed, sættes spørgsmålet til afstemning. 
Afgørelsen bebudes i dagsordenen og optages i mødeprotokollen. Hvis udvalget vedtager ikke 
at indlede forhandlinger, har ordføreren ikke ret til at forhandle på vegne af udvalget.

Forhandlingsteamet består normalt af formanden, ordføreren og skyggeordførerne. 
Associerede udvalg, jf. forretningsordenens artikel 50, er også til stede (normalt formanden og 
den rådgivende ordfører). 

3. Systematisk feedback

Formanden sørger for, at de politiske gruppers koordinatorer systematisk orienteres efter 
hver trilog, og at hele udvalget regelmæssigt underrettes om, hvordan forhandlingerne skrider 
frem, eventuelt under møder for lukkede døre. 

Dette gælder også for møder med Rådets formandskab med henblik på indgåelse af en tidlig 
aftale ved andenbehandlingen. 

4. Udvalgets godkendelse af det indgåede kompromis

Det af EP-forhandlerne indgåede kompromis forelægges systematisk for det kompetente 
udvalg, der godkender et sæt kompromisændringsforslag, der afspejler aftalen med 
Rådet og forelægger dem for plenarforsamlingen. Ved samme lejlighed opfordres det 
siddende formandskab til officielt at bekræfte Rådets accept af aftalen. Alternativt kan 
godkendelsen ske uden afstemning (med underskrifter fra ordførerne og skyggeordførerne og 
koordinatorernes og formandens godkendelse).

Andre muligheder: 

– Hvis man er i ekstraordinær tidsnød, kan det kompromis, der er indgået med Rådet, 
fremlægges på udvalgs- eller plenarmødestadiet i form af en konsolideret tekst (med 
klar angivelse af, hvordan Kommissionens forslag er blevet ændret).

– Hvis mandatet er blevet fastlagt i udvalget ved vedtagelse af ændringsforslagene alene, 
vil udvalgets betænkning kun afspejle det indgåede kompromis, og dets oprindelige 
holdning vil ikke nå plenarmødestadiet, hvilket betyder, at der ikke er nogen alternativ 
løsning på plenarmødet.
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Efter en sådan godkendelse i udvalget kan de politiske grupper tage betænkningstid, hvis de 
ønsker en yderligere drøftelse af valgmulighederne på plenarmødet, som er:

– et sæt ændringsforslag fra udvalget, der afspejler den aftale, der er indgået med Rådet, og 
som sættes til samlet afstemning først

– udvalgets ændringsforslag, der afspejler den oprindelige forhandlingsposition

– eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper.

Hvis det kompetente udvalg forkaster et kommissionsforslag, bør denne holdning først 
forelægges for plenarforsamlingen.

***


