
 

 

 
 
 
 

Europa-Parlamentets anvendelse af artikel 17 i TEUF 
 
1. Retsgrundlag: 
Med artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indførtes en retlig 
forpligtelse for EU til at føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med kirker, religiøse 
sammenslutninger samt filosofiske og konfessionsløse organisationer. Det fremgår heraf, at: 
 

1. Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger 
eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning. 

2. Unionen respekterer ligeledes den status, som filosofiske og konfessionsløse organisationer 
har i henhold til national lovgivning. 

3. Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og 
organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag. 

 
Europa-Parlamentet har implementeret traktatens bestemmelser ved at lade sin formand udpege en 
næstformand til ansvarlig for denne dialog, ligesom det har fastlagt rammerne herfor via en række 
specifikke beslutninger. 
 
2. Parlamentets implementering af artikel 17 i TEUF omfatter bl.a. følgende elementer: 

 Udnævnelse af en næstformand med ansvar for dialogen. 

 Næstformandens årlige fremlæggelse af en rapport for Parlamentets Præsidium. 

 Et særligt artikel 17-sekretariat til at administrere dialogen. 

 Supplerende administrativ støtte til dialogen fra alle relevante parlamentstjenester. 

 Dedikerede sider på Parlamentets website til forøgelse af opmærksomheden og 
bevidstheden. 

 Refleksionspapirer udarbejdet af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste. 

 Regelmæssig afholdelse af seminarer og andre dialogaktiviteter med eksterne partnere. 

 Sammenkædning af dialogen med det parlamentariske arbejde og den politiske debat, 
herunder med deltagelse af personer på ansvarsposter. 

 
3. Typer af artikel 17-aktiviteter i Europa-Parlamentet: 

 Artikel 17-dialogseminarer med Parlamentet som vært. 

 Andre dialogaktiviteter arrangeret af Parlamentet. 

 Seminarer arrangeret af andre parlamentariske aktører omkring artikel 17-relaterede 
spørgsmål. 

 Aktiviteter arrangeret i samarbejde med en eller flere artikel 17-dialogpartnere. 

 Modtagelse af delegationer fra artikel 17-partnerorganisationer i Parlamentet. 

 Repræsentation af Parlamentet ved begivenheder arrangeret af artikel 17-
partnerorganisationer. 

 Samarbejde med andre EU-institutioner om implementeringen af artikel 17 i TEUF. 
 
Parlamentet afholder typisk 2-3 fulde artikel 17-seminarer om året. Disse seminarer afholdes for åbne 
døre og webstreames. Alle registrerede dialogpartnere af såvel religiøs som konfessionsløs karakter 
opfordreres til at deltage i alle artikel 17-relaterede seminarer og øvrige aktiviteter. Emnerne for 
dialogen kan tages fra alle EU’s virksomhedsområder. Parlamentets artikel 17-dialogpartnere 
konsulteres om valget af emner samt om seminarernes format. 
 
I tiden mellem dialogseminarerne opretholder Parlamentet løbende dialogen med artikel 17-
partnerne på forskellige planer, herunder på det administrative plan via sit dedikerede sekretariat. 


