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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 51 i Europa-Parlamentets forretningsorden om procedurerne 
med fælles udvalgsmøder
(2010/2061(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 11. marts 2010 fra formanden for 
Udvalgsformandskonferencens og til skrivelse af 25. marts 2010 fra formanden for 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2011),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 51

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Procedure med fælles udvalgsmøder Fælles udvalg
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 der skal anvendes
en procedure med fælles udvalgsmøder og 
en fælles afstemning. 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 

1. Formandskonferencen kan, når et 
kompetencespørgsmål er blevet henvist til 
den i medfør af artikel 188, stk. 2, 
bestemme, at proceduren med fælles 
udvalg skal anvendes, såfremt: 
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forberedelse af de fælles møder og 
afstemninger.

– emnet i henhold til bilag VII på udelelig 
måde henhører under flere udvalgs 
kompetencer, og 
– den finder, at spørgsmålet er af 
væsentlig betydning.
2. I så fald udarbejder de respektive 
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 rettigheder, der er tilknyttet stillingen 
som korresponderende udvalg kan 
udelukkende gøres gældende af de berørte 
udvalg i fællesskab. De berørte udvalg 
kan nedsætte arbejdsgrupper til 
forberedelse af de fælles møder og 
afstemninger.
3. Såfremt spørgsmålet er omfattet af den 
almindelige lovgivningsprocedure i 
henhold til artikel 294 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
finder proceduren med fælles udvalg 
anvendelse på alle stadier i denne 
procedure.
4. Når et udkast til delegeret retsakt eller 
en gennemførelsesforanstaltning, som er 
baseret på en retsakt, på hvilken 
proceduren med fælles udvalg har fundet 
anvendelse, er blevet henvist til 
Parlamentet, bestemmer formanden 
straks, efter henstilling fra formanden for 
Udvalgsformandskonferencen og under 
hensyn til kriterierne i stk. 1, hvilket 
udvalg – eller hvilke udvalg i fællesskab –
der har ansvaret for at behandle udkastet.

Or. fr
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BEGRUNDELSE

I. OMSTÆNDIGHEDER, DER LIGGER TIL GRUND FOR BETÆNKNINGEN

I forrige valgperiode nedsatte Formandskonferencen en arbejdsgruppe om reform af 
Parlamentet, der skulle revidere Parlamentets funktionsmåde og foreslå forbedringer. I 
forbindelse med kapitlet om udvalgssamarbejde foreslog arbejdsgruppen ikke alene at styrke 
det associerede udvalgs stilling i proceduren med associerede udvalg – forretningsordenens 
artikel 50 (tidl. artikel 47) – men også at udvikle en ny form for udvalgssamarbejde, som 
blev indført i den nye artikel 51.

Den grundlæggende tankegang for forslaget var, 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 [...] 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 lovforslaget. Følgelig forelægges plenarforsamlingen en enkelt 
betænkning, som er mere afbalanceret [...]."

Formandskonferencen stemte den 19. marts 2009 for, "at der skulle udarbejdes en 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 udvalgsmøder"1:

"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 51. Leinen fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) og Bowles fra Økonomi- og 
Valutaudvalget (ECON) fremkom med bemærkninger og stillede ændringsforslag til denne 
tekst.

Udvalgsformandskonferencens formand, Klaus-Heiner Lehne, stillede på baggrund af denne 
korrespondance Udvalget om Konstitutionelle Anliggender tre spørgsmål vedrørende 
anvendelsen af artikel 51, der kan sammenfattes således:
                                               
1 Betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-273/2009), ordfører Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359, 6. maj 2009).
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1) Gælder proceduren i artikel 51 for den almindelige lovgivningsprocedure under hele 
proceduren 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?

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 har ligeledes henvendt sig til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og foreslået, 
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 (artikel 43, stk. 1, artikel 63, stk. 1, artikel 87, artikel 88, stk. 2 og 3, samt 
især artikel 188) ville der kun være nævnt ét udvalg, hvilket ville bevise, at der ikke er plads 
til et udvalg mere i sådanne tilfælde.

II. FORESLÅET ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

Ordføreren mener, at en fortolkning af forretningsordenen eller retningslinjerne for at lette 
gennemførelsen i dette tilfælde er ikke nok. Det er tale om et vigtigt spørgsmål vedrørende 
procedure, der skal afgøres ved en afstemning på plenarmødet med det flertal, der gælder for 
forretningsordenen, nemlig flertallet af medlemmerne. Dette gælder især, da 
forretningsordensbestemmelsens ordlyd giver mulighed for en fortolkning i både den ene og 
den anden retning.

Den nye foreslåede version af artikel 51 sigter primært på tre ting:

1) at gøre bestemmelsen mere letlæselig og dermed mere anvendelig

2) at ændre betingelserne for bestemmelsens anvendelse

3) at fastlægge dens normative indhold.

For at nå det første mål er betingelserne for anvendelse ikke blevet udtrykt som en 
henvisning til andre bestemmelser. Begge betingelser er præsenteret på en klar og umiddelbart 
forståelig måde.

For at nå det andet mål, at ændre betingelserne for anvendelse, er der sket nogle ændringer i 
substansen: Hvor det hidtil var tilstrækkeligt – via henvisningen til artikel 50 – at det 
pågældende emne "i næsten lige stort omfang henhørte under mindst to udvalgs 
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sagsområder, eller at forskellige aspekter af sagen henhørte under mindst to udvalgs 
sagsområder", er det nu nødvendigt, at "emnet ... på udelelig måde henhører under flere 
udvalgs kompetencer ...".
Formålet med denne ændring er at understrege den ekstraordinære karakter af proceduren 
med fælles udvalg og er berettiget blandt andet med hensyn til den tekniske og administrative 
byrde, som denne procedure indebærer.

Det tredje mål, at fastlægge det normative indhold af artikel 51, det vil sige at fastlægge, 
hvad der er de praktiske konsekvenser af dens anvendelse for gennemførelsen af den 
lovgivningsmæssige proces, er vanskeligere. Her drejer det sig navnlig om at vide, indtil 
hvilken fase proceduren skal være "fælles" – under hele proceduren eller kun ved 
førstebehandlingen?
Selv om praktiske argumenter kan fremføres til støtte for den anden mulighed, er ordføreren 
fortaler for den første. Hvor formålet med den nye procedure – som det er almindeligt 
anerkendt – er at give de berørte udvalg mulighed for at udveksle synspunkter på et tidligt 
tidspunkt og "gøde jorden" i sager af væsentlig betydning, gælder denne logik for 
plenarforsamlingens vedkommende den almindelige lovgivningsprocedure på alle stadier 
indtil vedtagelse af retsakten. De fælles udvalg bliver i denne procedure "korresponderende 
udvalg" i henhold til forretningsordenen.

Behandlingen af udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i tilfælde af 
blandede udvalg indeholder nogle specifikke aspekter. For det første kan det hævdes, at 
behandlingen af sådanne retsakter udgør en "ny procedure" (forretningsordenen bekræfter i 
øvrigt dette: De respektive artikler findes i kapitel 11 "Andre procedurer" og ikke i de 
kapitler, som omhandler lovgivningsproceduren). For det andet bør det gøres gældende, at 
afledte retsakter normalt ikke har samme væsentlige betydning som basisretsakten. Endelig 
kan et udkast til delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt, afhængigt af sit indhold, som 
regel lettere tildeles det ene eller det andet udvalg end en basisretsakt, da udkastet til delegeret 
retsakt eller gennemførelsesretsakt er mere specifikt. Man kan således konkludere, at 
tildelingen af en sag til to eller flere udvalg i overensstemmelse med artikel 51 ikke omfatter 
eventuelle delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter.

Naturligvis kan der i et sådant tilfælde være divergerende opfattelser, og den foreslåede 
artikel i udkastet til betænkning indeholder en proceduremæssig løsning på denne situation, 
der tager højde for tidsmæssige begrænsninger.


