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Skrivelse af (dato) 2012 fra Carlo Casini, formand for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, til Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz

Oversættelse

Om: Fortolkning af forretningsordenens artikel 117, stk. 3

Formanden for AFET-Udvalget har i henhold til forretningsordenens artikel 211, stk. 1, anmodet 
om at få behandlet artikel 117, stk. 3, om forespørgsler til skriftlig besvarelse. Det drejer sig om de 
forespørgsler, som medlemmerne kan stille til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik.

Forespørgsler til skriftlig besvarelse besvares inden for en frist på seks uger (tre uger for 
prioriterede forespørgsler). Hvis denne frist ikke overholdes, kan forespørgeren anmode om at få 
optaget forespørgslen på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg. AFET-
Udvalget anmoder om, at forretningsordenen ændres, da det frygter, at udvalgsformænd fremover 
vil blive tvunget til automatisk at efterkomme alle anmodninger om at få optaget forespørgsler på 
dagsordenen, uanset om forespørgslen er af hastende karakter eller ej, og uanset dens indhold. Det 
betyder, at der er risiko for, at udvalgene får langt mindre tid til rådighed til at behandle de andre 
punkter på dagsordenen, og at der bliver vendt op og ned på afviklingen af udvalgsarbejdet. 

Artikel 117, stk. 3: "Har en forespørgsel ikke kunnet besvares inden for fristen, optages den efter 
anmodning fra forespørgeren på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg. Artikel 
1161 finder tilsvarende anvendelse.”

AFCO-Udvalget har vurderet to mulige løsningsmodeller: fortolkning eller ændring af 
forretningsordenen. Medlemmerne er i sidste ende nået frem til, at en fortolkning af 
forretningsordenen kan skabe tilstrækkelig klarhed over situationen. 

Udvalgsformanden har kompetence til at opstille forslaget til dagsorden ifølge en fortolkning af 
forretningsordenens artikel 193, stk. 1, der fastslår, at ”Udvalgene samles efter indkaldelse fra 
deres formand eller på foranledning af Parlamentets formand”. Formanden har altså beføjelse til 
at indkalde til møde og må derfor også kunne fastsætte formålet med mødet, dvs. forslaget til 
dagsorden.

Det skal understreges, at formandens beføjelse til at udarbejde forslaget til dagsordenen ikke kan 
ændre noget ved forpligtelsen i henhold til artikel 117, stk. 3, til at optage en skriftlig forespørgsel 
på forslaget til dagsordenen. Formanden har altså pligt til at optage en sådan forespørgsel på listen 
over punkter i forslaget til dagsordenen. Dette indskrænker imidlertid på ingen måde formandens 
skønsbeføjelse til under hensyntagen til de politiske prioriteter at foreslå en rækkefølge for 
arbejdet på mødet og den nærmere procedure (f.eks. en procedure uden forhandling eller en 
afgørelse om, hvilke yderligere skridt der skal tages). 

                                               
1 Artikel 116 vedrører spørgetiden til Rådet og Kommissionen under mødeperioderne. 



PE486.065v01-00 2/2 LT\896911DA.doc

DA

Det skal bemærkes, at det af formanden udarbejdede forslag til dagsordenen selvfølgelig skal 
vedtages af udvalget ved mødets begyndelse. I analogi med forretningsordenens artikel 177 om 
udsættelse af forhandlingen og afstemningen kan et medlem også anmode om at få udsat 
forhandlingen om et punkt på dagsordenen (hvilket skal meddeles formanden senest 24 timer 
forinden). En sådan anmodning skal også vedtages af udvalget. 

Som konklusion har AFCO-Udvalget vedtaget1 (for:…, imod:… hverken/eller:…) følgende 
fortolkning af forretningsordenens artikel 117, stk. 3: 

"Eftersom formanden for et udvalg har kompetence til at indkalde til et udvalgsmøde som anført i 
artikel 193, stk. 1, tilkommer det formanden at opstille forslaget til dagsorden for det møde, der 
indkaldes til, med henblik på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Denne beføjelse 
ændrer ikke noget ved forpligtelsen i henhold til artikel 117, stk. 3, til efter anmodning fra 
forespørgeren at optage en skriftlig forespørgsel på forslaget til dagsordenen for det næste møde i 
udvalget. Formanden har imidlertid en skønsbeføjelse til under hensyntagen til de politiske 
prioriteter at foreslå en rækkefølge for arbejdet på mødet og den nærmere procedure (f.eks. en 
procedure uden forhandling, eventuelt med vedtagelse af en afgørelse om, hvilke yderligere skridt 
der skal tages, eller en henstilling om at udsætte punktet til et senere møde).”

Med venlig hilsen

Carlo Casini

                                               
1 Til stede ved afstemningen: 


