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KONSTITUERENDE MØDER I PARLAMENTETS UDVALG

ARTIKLER I FORRETNINGSORDENEN, DER ER RELEVANTE I FORBINDELSE MED 
KONSTITUERENDE MØDER I PARLAMENTETS UDVALG

Artikel 12

Midlertidig formand

1. På det i artikel 134, stk. 2, omhandlede møde samt ethvert andet møde til valg af 
formand og Præsidium fører den afgående formand eller, i fravær af en sådan, en afgående 
næstformand eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det længstvarende mandat forsædet, 
indtil formanden er erklæret valgt.

2. Så længe et medlem midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, må ingen forhandling 
finde sted, der ikke har sammenhæng med valget af formand eller med valgs prøvelse.

Det medlem, der midlertidigt fører forsædet i medfør af stk. 1, udøver formandens beføjelser i 
henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs prøvelse, der rejses under 
dette medlems ledelse, henvises til det kompetente udvalg.

Artikel 13

Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

1. Formanden, næstformændene og kvæstorerne vælges ved hemmelig afstemning i 
overensstemmelse med artikel 169. Indstilling af kandidater kan kun ske med de pågældendes 
samtykke. Indstillingen kan kun foretages af politiske grupper eller mindst 40 medlemmer. Dog 
kan kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af 
ledige pladser.

Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne vælges med 
akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget finder sted med 
akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat indtager sin forgængers plads 
i næstformændenes rangfølge.

2. Ved valg af formand, næstformænd og kvæstorer taget som en helhed må der tages 
hensyn til en rimelig repræsentation af medlemsstater og politiske retninger.
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Artikel 14

Valg af formand - Åbningstale

1. Først vælges formanden. Kandidaturerne forelægges før hver valgrunde for det medlem, 
der midlertidigt fører forsædet, jf. artikel 12, og vedkommende bekendtgør dem for Parlamentet.
Har ingen kandidat efter tre valgrunder opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, kan kun de 
to medlemmer, der ved tredje valgrunde har opnået det største antal stemmer, være kandidater 
ved fjerde valgrunde. I tilfælde af stemmelighed erklæres den ældste kandidat for valgt.

2. Så snart formanden er valgt, overlader det medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. 
artikel 12, vedkommende forsædet. Kun den valgte formand kan holde en åbningstale.

Artikel 164

Stemmeret

Stemmeretten er personlig.

Medlemmerne stemmer enkeltvis og personligt.

Enhver overtrædelse af denne artikel anses for en grov forstyrrelse af mødet, jf. artikel 153, stk. 
1, med de juridiske følger, som er omhandlet i nævnte artikel.

Artikel 168

Elektronisk afstemning

1. Formanden kan til enhver tid bestemme, at de i artikel 165, 167 og 169 omhandlede 
afstemninger foretages ved hjælp af et elektronisk afstemningsanlæg.

Er anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg ikke mulig af tekniske grunde, finder 
afstemningen sted i overensstemmelse med artikel 165, artikel 167, stk. 2, eller artikel 169.

Den tekniske fremgangsmåde ved anvendelsen af anlægget fastlægges af Præsidiet.

2. Ved elektronisk afstemning registreres kun det talmæssige udfald af afstemningen.

Er der imidlertid anmodet om afstemning ved navneopråb, jf. artikel 167, stk. 1, registreres 
afstemningsresultatet med navns nævnelse, og medlemmernes navne indføres i mødeprotokollen 
i alfabetisk orden efter politisk gruppe.

3. Afstemning ved navneopråb foretages i overensstemmelse med artikel 167, stk. 2, hvis 
flertallet af de tilstedeværende medlemmer anmoder om det. Det i stk. 1 i nærværende artikel 
omhandlede anlæg kan anvendes til at konstatere, om denne forudsætning er opfyldt.

Artikel 169

Hemmelig afstemning

1. Ved valg foretages hemmelig afstemning, dog med forbehold af artikel 13, stk. 1, artikel 
186, stk. 1, og artikel 191, stk. 2, andet afsnit.



DV\874184DA.doc 3/7

DA

Kun stemmesedler med navne på medlemmer, der er opført som kandidater, kommer i 
betragtning ved beregning af afstemningsresultatet.

2. Hemmelig afstemning kan ligeledes foretages, såfremt mindst 1/5 af Parlamentets 
medlemmer anmoder herom. En sådan anmodning skal indgives, inden afstemningen 
påbegyndes.

Parlamentet skal foretage hemmelig afstemning, såfremt der er fremsat en anmodning herom af 
mindst 1/5 af dets medlemmer, inden afstemningen påbegyndes.

3. En anmodning om hemmelig afstemning har forrang for en anmodning om afstemning 
ved navneopråb.

4. Optællingen af stemmerne ved hemmelig afstemning foretages af mellem to og otte 
stemmetællere udtaget ved lodtrækning blandt medlemmerne, medmindre der foretages 
elektronisk afstemning.

Ved afstemning i overensstemmelse med stk. 1 kan kandidaterne ikke være stemmetællere.

Navnene på de medlemmer, der har deltaget i en hemmelig afstemning, optages i protokollen fra 
det møde, hvor afstemningen har fundet sted.

Artikel 186

Udvalgenes sammensætning

1. Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer af undersøgelsesudvalg sker efter indstilling 
fra de politiske grupper og løsgængerne. Formandskonferencen forelægger forslag for 
Parlamentet. Udvalgenes sammensætning afspejler så vidt muligt Parlamentets sammensætning.

Uanset om et medlem ændrer sit politiske gruppetilhørsforhold, bevarer den pågældende i den 
resterende del af sin funktionsperiode på 2 1/2 år sit medlemskab af udvalgene. Bevirker 
imidlertid et medlems ændrede gruppetilhørsforhold, at der sker en ændring i den rimelige 
repræsentation af de forskellige politiske retninger i et udvalg, skal Formandskonferencen efter 
den i stk. 1, andet punktum, omhandlede procedure forelægge nye forslag om dette udvalgs 
sammensætning, idet det pågældende medlems individuelle rettigheder i denne sammenhæng må 
sikres.

Det talmæssige forhold for fordelingen af udvalgspladser mellem de politiske grupper må ikke 
afvige fra det nærmeste hele tal. Såfremt en gruppe beslutter ikke at deltage i et bestemt udvalg, 
forbliver de pågældende pladser ledige, og antallet af medlemmer af udvalget reduceres 
tilsvarende. De politiske grupper må ikke udveksle pladser indbyrdes.

2. Ændringsforslag til Formandskonferencens forslag kan kun behandles, hvis de er stillet 
af mindst 40 medlemmer. Parlamentet træffer afgørelse herom ved hemmelig afstemning.

3. Medlemmer, der er foreslået af Formandskonferencen, eventuelt efter ændring af 
forslaget i medfør af stk. 2, anses for valgt.

4. Undlader en politisk gruppe at indstille kandidater til et undersøgelsesudvalg, jf. stk. 1, 
inden for en af Formandskonferencen fastsat frist, forelægger denne i sit forslag til Parlamentet 
kun de kandidater, der var indstillet inden fristens udløb.
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5. Udtræder et udvalgsmedlem, kan et nyt medlem indsættes ved en foreløbig afgørelse 
truffet af Formandskonferencen med den pågældendes samtykke og efter bestemmelserne i stk. 
1.

6. Disse ændringer forelægges Parlamentet til godkendelse på det umiddelbart 
efterfølgende møde.

Artikel 187

Stedfortrædere

1. De politiske grupper og løsgængerne kan for hvert udvalg udpege et antal faste 
stedfortrædere svarende til det antal ordinære medlemmer, som repræsenterer de enkelte grupper 
og løsgængerne i udvalget. Parlamentets formand underrettes herom. Sådanne faste 
stedfortrædere har ret til at deltage i og tale på udvalgets møder samt, såfremt det ordinære 
medlem ikke er til stede, at deltage i afstemninger.

2. Er et ordinært medlem ikke til stede, og er der ikke valgt faste stedfortrædere, eller er 
disse ikke til stede, kan det ordinære udvalgsmedlem vælge et andet medlem af samme politiske 
gruppe til at repræsentere sig ved møderne og stemme på sine vegne. Udvalgets formand 
underrettes om navnet på denne stedfortræder, inden afstemningen indledes.

Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på løsgængerne.

Den forudgående underretning, der er omhandlet i stk. 2, sidste punktum, skal gives inden 
drøftelsens afslutning eller inden påbegyndelsen af afstemningen om det eller de punkter, for 
hvilket eller hvilke det ordinære medlem lader sig repræsentere ved stedfortræder.

 * * *

Disse bestemmelser omfatter to elementer, der klart fremgår af teksten:

– en politisk gruppe kan ikke have flere faste stedfortrædere, end den har ordinære 
medlemmer i et udvalg

– kun de politiske grupper kan udpege faste stedfortrædere; de skal blot underrette 
Parlamentets formand herom.

Konklusion:

– status som fast stedfortræder forudsætter tilhørsforhold til en bestemt politisk 
gruppe

– ændres antallet af de ordinære medlemmer, som en politisk gruppe råder over i 
et udvalg, ændres antallet af faste stedfortrædere tilsvarende

– skifter et medlem politisk gruppe, kan medlemmet ikke bevare det mandat som 
fast stedfortræder, den pågældende havde i sin oprindelige gruppe

– et udvalgsmedlem kan under ingen omstændigheder være stedfortræder for et 
medlem, der tilhører en anden politisk gruppe.



DV\874184DA.doc 5/7

DA

Artikel 190

Underudvalg

1. Efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen kan ethvert stående eller særligt 
udvalg, hvis arbejdet kræver det, nedsætte ét eller flere underudvalg og bestemme disses 
sammensætning, jf. artikel 186, og deres sagsområde. Underudvalgene afgiver beretning til det 
udvalg, som har nedsat dem.

2. Den fremgangsmåde, der anvendes for udvalgene, gælder også for underudvalgene.

3. Stedfortrædere har adgang til underudvalgene på samme betingelser som til udvalgene.

4. Gennemførelsen af disse bestemmelser skal sikre afhængighedsforholdet mellem et 
underudvalg og det udvalg, som har nedsat det. Alle ordinære medlemmer af et underudvalg 
vælges derfor blandt medlemmerne af det overordnede udvalg.

Artikel 191

Formandskab

1. På det første udvalgsmøde, efter at valg af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 
186, vælger udvalget en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør 
udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra 
Formandskonferencen.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for, men tillader derimod, at formanden for hovedudvalget 
inddrager formændene for underudvalgene i formandskabets arbejde eller giver dem mulighed 
for at føre forsædet i forbindelse med drøftelser af spørgsmål, der specifikt henhører under de 
pågældende underudvalgs arbejdsområde, når denne fremgangsmåde er blevet forelagt det 
samlede formandskab og godkendt af dette.

2. Svarer antallet af kandidater til antallet af ledige pladser, kan valget ske med 
akklamation.

Er dette ikke tilfældet, eller anmoder 1/6 af udvalgsmedlemmerne herom, sker valget ved 
hemmelig afstemning.

Er der kun én kandidat, er denne valgt, hvis kandidaten opnår absolut flertal af de afgivne 
stemmer; kun stemmer for og imod medregnes.

Er der flere kandidater i første valgrunde, er den kandidat valgt, som opnår absolut flertal af de 
afgivne stemmer, jf. foregående afsnit. I anden valgrunde er den kandidat valgt, som opnår flest 
stemmer. Ved stemmelighed er den ældste kandidat valgt.

Til en eventuel anden valgrunde kan der indstilles nye kandidater.

Artikel 195

Afstemninger i udvalgene

1. Ethvert medlem kan indgive ændringsforslag med henblik på behandling i udvalg.
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2. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når 1/4 af dets medlemmer faktisk er til stede. Hvis 1/6 
af udvalgets medlemmer før en afstemnings begyndelse kræver det, er afstemningen dog kun 
gyldig, hvis et flertal af udvalgets medlemmer deltager i afstemningen.

3. Afstemninger i udvalgene sker ved håndsoprækning, medmindre 1/4 af udvalgets 
medlemmer kræver afstemning ved navneopråb. I så fald foretages afstemning i 
overensstemmelse med artikel 167, stk. 2.

4. Udvalgets formand deltager i forhandlinger og afstemninger, men uden at den 
pågældendes stemme er udslaggivende.

5. På baggrund af de indgivne ændringsforslag kan udvalget i stedet for at stemme om 
ændringsforslagene anmode ordføreren om at forelægge et nyt udkast, hvori der tages hensyn til 
så mange af dem som muligt. I så fald fastsættes en ny frist for ændringsforslag til dette udkast.

Artikel 196

Bestemmelser vedrørende plenarmødet, der finder anvendelse på udvalg

Artikel 12, 13, 14, 17, 18, 36-44, 148, artikel 149, stk. 2 og 10, artikel 152, 154, 156-159, 161, 
artikel 163, stk. 1, artikel 164, 165, 168, 169, 171-174, 177 og 178 finder tilsvarende anvendelse 
på udvalgsmøder.
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Bilag I til forretningsordenen:
Den 1. december 2011 blev der på plenarmødet vedtaget ændringer af forretningsordenen 
i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende 
finansielle interesser og interessekonflikter (P7_TA-PROV(2011)0540), men den 
konsoliderede tekst er endnu ikke udarbejdet. Beslutningen skal imidlertid træde i kraft i 
januar 2012.


