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Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter rådgiver de politiske organer, 

medlemmer og Europa-Parlamentets sekretariat i forbindelse med deres institutionelle 

samarbejde og lovgivningsmæssige dialog med de nationale parlamenter. Det yder støtte til 

interparlamentariske aktiviteter, bidrager til gennemførelsen af traktatens bestemmelser om 

interparlamentarisk samarbejde i Europa-Parlamentet og leverer ekspertise i løbet af hele den 

lovgivningsmæssige cyklus samt andre af Europa-Parlamentets politiske ansvarsområder.  

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter fungerer som videnscenter med 

oplysninger om nationale parlamenter og giver Europa-Parlamentets administration 

oplysninger om bedste praksis i de nationale parlamenter. Det repræsenterer Europa-

Parlamentet i administrative interparlamentariske netværk. Det administrerer forbindelser 

med embedsmænd, der repræsenterer de nationale parlamenter i Bruxelles og opretholder 

tætte forbindelser med de respektive forvaltninger.  
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Forord ved Europa-Parlamentets næstformænd, der har ansvaret for forbindelserne 

med de nationale parlamenter 
 

Dette er den fjerde årsrapport om udviklingen i forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 

og de nationale parlamenter under Lissabontraktaten offentliggjort af Europa-Parlamentets 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter. Den sidste årsrapport for 

2013/2014 indeholdt nogle af begivenhederne fra begyndelsen af 2014, men der blev ikke 

offentliggjort nogen særskilt rapport for det år på grund af valget til Europa-Parlamentet. 

Denne rapport ser tilbage på de resterende begivenheder i 2014, alle fra 2015 og fremhæver 

de aktuelle tendenser i det interparlamentariske samarbejde.  
 

Det interparlamentariske samarbejde finder ikke sted i et vakuum men påvirkes af aktuelle 

politiske udviklinger. I løbet af de sidste to år har Den Europæiske Union stået over for – og 

står fortsat over for – mange udfordringer. Migration, den økonomiske og finansielle krise, 

terrorisme, ungdomsarbejdsløshed, krige og uro i vores nabolag samt klimaforandringer har 

vist os, i hvilken udstrækning landene er indbyrdes forbundne og afhængige af hinanden, og 

hvor vanskeligt det stadig kan være at finde fælles svar på disse udfordringer.  
 

Disse udfordringer har domineret mange interparlamentariske debatter i løbet af de sidste to 

år. Europa-Parlamentet betragter debatter som "samlingspunkter" mellem EU og den 

nationale politik, der fremmer en gavnlig vekselvirkning mellem dem. Som det fremgår af 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. april 2014 om forbindelserne mellem Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter har disse samlinger navnlig "til formål at give de 

nationale parlamenter mulighed for at tage højde for det europæiske perspektiv i de nationale 

debatter og at give Europa-Parlamentet mulighed for at tage højde for de nationale 

perspektiver i den europæiske debat".  
 

I beslutningen fra 2014 understreger Europa-Parlamentet, at det interparlamentariske 

samarbejde har til formål at "fremme udvekslingen af information og god praksis mellem de 

nationale parlamenter og Europa-Parlamentet med henblik på at sætte alle parter i stand til at 

udøve mere effektiv kontrol og bidrage mere fuldstændigt, uden at det undergraver deres 

respektive beføjelser", "sikre, at parlamenterne er i stand til at udøve deres beføjelser i EU-

spørgsmål fuldt ud" og "fremme en ægte europæisk parlamentarisk og politisk kultur".  
 

I dag udmøntes samarbejdet på mange forskellige måder, herunder følgende: konferencer og 

samlinger, besøg og videokonferencer, online netværk og databaser. Ligesom i tidligere år 

har Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter i 2014 og 2015 arbejdet 

utrætteligt på at sikre, at Europa-Parlamentets medlemmer og medarbejdere har de rigtige 

værktøjer til rådighed for at styrke deres samarbejde med de nationale parlamenter. De 

skræddersyede tjenesteydelser, som Direktoratet stiller til rådighed, omfatter aktiviteter fra 

forberedelse af briefinger og notater, planlægning af samlinger og videokonferencer til 

vedligeholdelse af informationstjenester såsom IPEX og ECPRD eller nye tiltag såsom 

databasen for "korresponderende udvalg" eller den nylancerede database "Connect" over de 

nationale parlamenters dokumenter.  
 

Vi er overbeviste om, at interparlamentarisk samarbejde kan bidrage til at bygge broer og 

fremme fælles forståelse i disse urolige tider, og vi er sikre på, at denne rapport viser både 

den bredde og dybde, der kendetegner samarbejdet i dag. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

Næstformand 

 

  
Anneli Jäätteenmäki 

Næstformand 
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1. Indledning 

 

Denne årsrapport bygger videre på tidligere rapporter fra Europa-Parlamentets Direktoratet 

for Forbindelser med De Nationale Parlamenter. Den kortlægger en række centrale 

udviklinger og tendenser i det interparlamentariske samarbejde over de seneste to år og 

efterfølges af en mere dybdegående analyse af det interparlamentariske samarbejde og de 

interparlamentariske samlinger i denne periode.  

 

Efter denne status følger kapitler om mekanismen for tidlig varsling, uformel politisk dialog 

og redskaber til udveksling af oplysninger samt netværkssamarbejde. Der er udførlige 

statistiske oplysninger i bilagene. 

 

De tidligere årsrapporter samt aktuelle nyheder, publikationer og statistikker kan hentes på 

webstedet for Europa-Parlamentets Direktoratet for Forbindelser med De Nationale 

Parlamenter, www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Vigtige udviklinger og tendenser i det interparlamentariske samarbejde 

 

2.1. Valget til Europa-Parlamentet, det nye Europa-Parlament og den nye 

Kommission 

 

I 2014 var det politiske landskab i Den Europæiske Union præget af valget til Europa-

Parlamentet i maj og indsættelsen af en ny Europa-Kommission i november. For første gang 

nogen side var begge begivenheder koblet sammen via "Spitzenkandidaten"-processen, hvor 

de politiske grupper, der stillede op til valget, foreslog kandidater til posten som Europa-

Kommissionens formand.  

Hvad Europa-Parlamentet angår, var valget en anledning til at gøre status over og 

yderligere udvikle forbindelserne med de nationale parlamenter. Hvad Europa-

Kommissionen angår, understregede den nye formand Jean-Claude Juncker, at forholdet med 

Europa-Parlamentet er kernen i institutionens demokratiske legitimitet, og han annoncerede 

desuden sin hensigt om at skabe et nyt partnerskab med de nationale parlamenter.  

 

Ligesom i 2009 benyttede Europa-Parlamentet afslutningen på mandatperioden til at gøre 

status over det interparlamentariske samarbejde og fremsætte forslag om den fremtidige 

udvikling. Baseret på en rapport udarbejdet af formanden for Europa-Parlamentets Udvalg 

om Konstitutionelle Anliggender, Carlo Casini, vedtog Europa-Parlamentet den 16. april 

2014 en beslutning om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter (2013/2185(INI)). I denne beslutning glæder Europa-Parlamentet sig over de 

foranstaltninger, der er truffet siden Lissabontraktatens ikrafttræden for at intensivere 

samarbejdet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.  

 

Beslutningen indeholdt flere forslag til at uddybe denne dialog. For eksempel et tættere 

samarbejde mellem ordførerne om specifikke lovgivningsspørgsmål, eller der afholdes 

regelmæssige, tematisk strukturerede og effektive møder mellem de politiske grupper og de 

politiske partier i Europa inden for rammerne af EU's interparlamentariske samarbejde. 

Europa-Parlamentet understregede desuden, at formålet med det interparlamentariske 

samarbejde altid er at samle de rigtige personer på det rigtige tidspunkt for at behandle de 

rigtige emner på en meningsfuld måde, således at det sikres, at de beslutninger, der træffes 

inden for de respektive kompetenceområder, beriges med den merværdi, der udspringer af 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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ægte dialog og reelle drøftelser, og mente, at Konferencen af de Europæiske Parlamenters 

Europaudvalg (COSAC) fortsat bør være forum for en regelmæssig udveksling af 

synspunkter, information og bedste praksis vedrørende de praktiske aspekter af 

parlamentarisk kontrol. 

 

Europa-Parlamentet sikrede en løbende dialog med de nationale parlamenter i løbet af hele 

valgperioden og deltog aktivt i de institutionelle interparlamentariske samlinger, der var 

arrangeret i EU's medlemsstaters parlamenter som for eksempel konferencen af formænd for 

parlamenterne i EU, der blev afholdt i Vilnius i april 2014 eller COSAC's plenarmøde, der 

blev afholdt i Athen i juni 2014.  

 

På trods af det naturlige fald i antallet af interparlamentariske møder arrangeret af Europa-

Parlamentets udvalg i valgperioden, satte de mange nye medlemmer efter valget, 

nedsættelsen af udvalgene og den travle politiske dagsorden på europæisk plan skub i 

Europa-Parlamentets interparlamentariske aktiviteter. I 2015 arrangerede udvalgene flere 

debatter med de nationale parlamenter end i de fleste foregående år, herunder andre 

aktiviteter såsom besøg af delegationer eller videokonferencer. Disse udviklinger er beskrevet 

nærmere i kapitel 4 om interparlamentariske møder. Der er udførlige statistiske oplysninger i 

bilagene.  

 

For den nye Europa-Kommission fik det "særlige partnerskab" med Europa-Parlamentet en 

fremtrædende plads på dagsordenen, ligesom forbindelserne med nationale parlamenter. I de 

"kommissionsbreve", som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker sendte ud til de 

indstillede kommissærer efter valget af ham i 2014, understregede han, at "Kommissionens 

forbindelser med Europa-Parlamentet er kilden til den demokratiske legitimitet". Med hensyn 

til de nationale parlamenter fremhævede formand Juncker, at han gerne så, at "alle 

kommissærer forpligtede sig til et nyt partnerskab med de nationale parlamenter".  

 

Kommissionen gjorde status over denne forpligtelse i sit arbejdsprogram for 2016, vedtaget 

den 27. oktober 2015, og hvoraf det fremgår, at "[i] det forgangne år har vi optrappet 

Kommissionens forbindelser og dialog med de nationale parlamenter, både hvad angår møder 

og udveksling af synspunkter med parlamentsudvalg og med et nyt tilsagn om politisk dialog 

om udkast til forslag. Vi har planer om at bygge videre herpå i 2016 for at sikre, at de 

nationale parlamenter får mere at sige i den europæiske beslutningstagning."  

 

2.2. Interparlamentarisk samarbejde om økonomisk styring 

 

Over de sidste to år har Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter styrket dialogen 

inden for økonomisk styring yderligere. På baggrund af konklusionerne fra konferencen af 

formænd for parlamenterne i EU i april 2015, den interparlamentariske konference om 

stabilitet, økonomisk samordning og styring i Den Europæiske Union vedtog Europa-

Parlamentet sin forretningsorden i Luxembourg den 10. november 2015. Med denne aftale 

om procedurespørgsmål skulle konferencen kunne fokusere udelukkende på indholdet af de 

politiske udfordringer, der venter. 

 

De grundlæggende principper for demokratisk legitimitet og ansvarlighed skal garanteres på 

det niveau, hvor beslutninger træffes og gennemføres. Europa-Parlamentet har længe været af 

den opfattelse, at interparlamentarisk samarbejde spiller en vigtig supplerende rolle med 

hensyn til udveksling af idéer og bedste praksis vedrørende økonomisk styring. På denne 
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baggrund kan det godt betale sig at se nærmere på udviklingen i dette samarbejde, også 

selvom den ligger forud for dette dokuments rapporteringsperiode.  

Baggrund 

I marts 2011 arrangerede Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, i forbindelse med 

den økonomiske og finansielle krise, et møde med de nationale parlamentsmedlemmer for at 

drøfte deres første erfaringer med det "europæiske semester", EU's årlige cyklus for 

økonomisk politisk vejledning og tilsyn, der blev lanceret dengang. På opfordring fra 

Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

Budgetudvalget tilrettelagde Europa-Parlamentet et interparlamentarisk arrangement om det 

europæiske semester for koordinering af økonomiske politikker i februar 2012. I januar 2013 

blev denne samling yderligere udviklet og omdøbt til "Europæisk Parlamentarisk Uge". Den 

har været afholdt i starten af hvert år lige siden.  

 

Artikel 13 i traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære 

Union ("finanspagten") forudså tilrettelæggelsen af "en konference af repræsentanterne for de 

relevante udvalg i Europa-Parlamentet og repræsentanterne for de relevante udvalg i de 

nationale parlamenter for at drøfte finanspolitik og andre spørgsmål, der henhører under 

denne traktat." Under konferencen af formænd for parlamenterne i EU i Nicosia i april 2013 

blev der indgået en aftale om at gennemføre bestemmelserne i denne artikel i traktaten. Den 

interparlamentariske konference, der henvises til i finanspagtens artikel 13, blev herefter 

indkaldt for første gang fra den 16. til den 17. oktober 2013 i Vilnius, organiseret af det 

litauiske parlament. 

 

Vigtige udviklinger i 2014 

Den anden artikel 13-konference blev tilrettelagt i et samarbejde mellem Europa-Parlamentet 

og det græske parlament i Bruxelles. Under overskriften "Europæisk Parlamentarisk Uge" 

blev den kombineret med den interparlamentariske begivenhed om det europæiske semester, 

der blev arrangeret af Europa-Parlamentet. Fra den 20. til den 22. januar 2014 samlede Den 

Europæiske Parlamentariske Uge omkring 140 medlemmer af de nationale parlamenter, 60 

medlemmer af Europa-Parlamentet og omkring 100 embedsmænd fra de nationale 

parlamenter.  

 

Blandt de højtstående talere var formanden for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, 

formanden for det græske parlament, Vangelis Meimarakis, formanden for Europa-

Kommissionen, José Manuel Barroso, formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van 

Rompuy, og formanden for den tyske Forbundsdag, Norbert Lammert. Emnerne for debatten 

spændte fra håndtering af makroøkonomiske ubalancer i Europa og den demokratiske 

legitimitet af de økonomiske tilpasningsprogrammer til fremme af vækst og beskæftigelse i 

Europa til styrket økonomisk tilsyn i ØMU'en. 

 

Den tredje konference blev arrangeret af det italienske parlament fra den 29. til den 30. 

september 2014 i Rom. Delegationen fra Europa-Parlamentet bestod af 14 medlemmer under 

ledelse af næstformand Olli Rehn og Roberto Gualtieri, formanden for Økonomi- og 

Valutaudvalget. Debatterne fokuserede på betydningen af investeringer for fremme af vækst, 

redskaberne til EU's økonomiske og finansielle styring, bankunionen og samordningen af 

europæiske skattepolitikker med særligt fokus på den digitale økonomi. Den sidste samling 

under denne begivenhed blev dedikeret til at drøfte den foreslåede forretningsorden for 

konferencen.  
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Vigtige udviklinger i 2015 

Den Europæiske Parlamentariske Uge 2015 fandt sted fra den 3. til den 4. februar 2015 i 

Europa-Parlamentet i Bruxelles. Begivenheden samlede omkring 70 MEP'ere og omkring 110 

parlamentarikere fra hele EU til at drøfte økonomiske, budgetmæssige og sociale 

anliggender. 

Inden for rammerne af Den Europæiske Parlamentariske Uge blev der afholdt to 

arrangementer. Det første var den interparlamentariske samling om det europæiske semesters 

cyklusser for 2014 og 2015 i forbindelse med udarbejdelsen af Europa-Parlamentets 

betænkninger om prioriteringerne i den næste semestercyklus på grundlag af den årlige 

vækstundersøgelse. Formålet med dette arrangement var at udbygge den demokratiske 

dimension af EU's beslutningsproces og at styrke samarbejdet mellem de nationale 

parlamenter og Europa-Parlamentet med det formål at føre kontrol med den udøvende magts 

dispositioner på nationalt og europæisk plan inden for rammerne af semestercyklussen.  

 

Det andet arrangement var den interparlamentariske konference under artikel 13 i traktaten 

om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union. Konferencen 

blev tilrettelagt og ledet i samarbejde mellem det lettiske parlament og Europa-Parlamentet. 

Formålet med dette arrangement var at drøfte de emner, der falder inden for 

anvendelsesområdet for artikel 13 i finanspagten, med særligt fokus på EU's nye 

infrastrukturplan, bedste praksis for gennemførelse af finanspagten og den sociale dimension 

af den Økonomiske og Monetære Union.  

 

Talerne i Den Europæiske Parlamentariske Uge 2015 omfattede formanden for Europa-

Parlamentet, Martin Schulz, formanden for det lettiske parlament, Ināra Mūrniece, formanden 

for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, samt Pierre Moscovici, kommissær med 

ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told. 

 

Efterårsmødet på konferencen under artikel 13 blev tilrettelagt af det luxembourgske 

Deputeretkammer den 9. og 10. november i Luxembourg. Europa-Parlamentets delegation 

bestod af 12 medlemmer under ledelse af Roberto Gualtieri, formanden for Økonomi- og 

Valutaudvalget. Debatterne fokuserede på den sociale dimension af ØMU-samarbejdet, 

parlamentarisk kontrol, fair skattemæssig konkurrence og økonomisk vækst. Hovedtalerne 

omfattede formanden for det luxembourgske Deputeretkammer, Mars Di Bartolomeo, 

premierministeren i Luxembourg, Xavier Bettel, samt Alain Lamassoure, MEP, og Roberto 

Gualtieri.  

 

Efter lange forhandlinger og på baggrund af de principper, der blev vedtaget på konferencen 

af formænd for parlamenterne i EU i Rom i april 2015, blev forretningsordenen for den 

interparlamentariske konference også vedtaget i Luxembourg. Forretningsordenen fastlægger, 

at "[i] medfør af artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske 

og Monetære Union skal konferencen benævnes "interparlamentarisk konference om 

stabilitet, økonomisk samordning og styring i Den Europæiske Union" (...)". 

 

I henhold til forretningsordenen skal den interparlamentariske konference danne "en ramme 

for debat og udveksle oplysninger og bedste praksis om gennemførelsen af bestemmelserne i 

traktaten med henblik på at styrke samarbejde mellem nationale parlamenter og Europa-

Parlamentet samt bidrage til at sikre demokratisk ansvarlighed inden for økonomisk styring 

og budgetpolitik i EU, navnlig inden for ØMU'en, med inddragelse af den sociale dimension 

og uden forbehold for EU-parlamenternes kompetenceområder."  
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Forretningsordenen specificerer desuden, at den interparlamentariske konference skal 

indkaldes "mindst to gange årligt i samordning med det europæiske semesters cyklus. I løbet 

af de første seks måneder hvert år afholdes den i Bruxelles og arrangeres og ledes i 

samarbejde med det parlament, der har formandskabet, samt Europa-Parlamentet. I løbet af 

de sidste seks måneder hvert år afholdes den i den medlemsstat, der har EU-formandskabet, 

og den ledes af det parlament, der har formandskabet."  

 

Ændringer til denne forretningsorden skal vedtages ved konsensus og "skal være i 

overensstemmelse med den ramme, der er fastlagt på konferencen af parlamentsformænd i 

EU." I henhold til retningslinjerne for interparlamentarisk samarbejde, der blev vedtaget af 

parlamentsformændene og Europa-Parlamentet i Lissabon i 2008, skal konferencen af 

formænd for parlamenterne "føre tilsyn med samordningen af de interparlamentariske EU-

aktiviteter". Der var derfor særligt vigtigt, at Europa-Parlamentet inkluderede en specifik 

henvisning til den ramme, der blev fastlagt af parlamentsformændene i denne 

forretningsorden. 

 

Med denne aftale om procedurespørgsmål skulle konferencen kunne fokusere udelukkende på 

indholdet af de politiske udfordringer, der venter. Dette blev klart under drøftelserne i løbet af 

den første interparlamentariske konference arrangeret efter forretningsordenens ikrafttræden. 

Den 17. februar 2016 inviterede Nederlandenes parlament og Europa-Parlamentet de 

nationale parlamenter til den interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk 

samordning og styring i Den Europæiske Union. Den 16. februar 2016 inviterede Europa-

Parlamentet desuden de nationale parlamenter til den interparlamentariske samling om det 

europæiske semesters cyklus 2015/2016. Begge blev afholdt i forbindelse med 2016-udgaven 

af Den Europæiske Parlamentariske Uge og med deltagelse af omkring 45 medlemmer fra 

Europa-Parlamentet, 130 medlemmer af nationale parlamenter og 120 ledsagende 

embedsmænd. 

 

De interparlamentariske drøftelser om økonomi og relaterede spørgsmål fortsatte uden om 

Den Europæiske Parlamentariske Uge og den interparlamentariske konference. De sidste to år 

har Europa-Parlamentets udvalg fortsat deres praksis med at afholde fokuserede debatter med 

deres modparter fra de nationale parlamenter. I september 2014 og 2015 arrangerede 

Økonomi- og Valutaudvalget sin årlige debat med nationale parlamenter for at drøfte 

udvalgets udkast til betænkning om det europæiske semester. I juni 2015 inviterede Europa 

Parlamentets Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af 

Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE) også de nationale parlamenter til en 

debat om "aggressiv skatteplanlægning og demokratisk kontrol: parlamenternes rolle."  

 

2.3. Interparlamentarisk samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik 

 

Den interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (IPC FUSP/FSFP) er den interparlamentariske platform 

for drøftelser af EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Den organiseres to gange om 

året af den EU-medlemsstat, der har rådsformandsskabet, i tæt samarbejde med Europa-

Parlamentet og normalt med deltagelse af omkring 100 parlamentarikere fra hele EU. 

Derudover inviterer Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg regelmæssigt de nationale 

parlamenter til sine samlinger i Bruxelles som supplement til den interparlamentariske 

dialog på dette vigtige politiske område 
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I 2014 blev den fjerde og femte interparlamentariske konference for FUSP/FSFP afholdt i 

Athen (den 3. til 4. april) og i Rom (den 5. til 7. november). I 2015 blev den sjette og syvende 

interparlamentariske konference afholdt i Riga (den 4. til 6. marts) og i Luxembourg (den 5. 

til 6. september). Elmar Brok, formand for Udenrigsudvalget, var formand for Europa-

Parlamentets delegation til disse møder. 

 

 

Vigtige udviklinger i 2014 

I Athen var fokus for debatterne det østlige partnerskab, med særligt fokus på krisen i 

Ukraine, det sydlige naboskab (Syrien, Egypten og Mellemøsten) samt på opfølgningen på 

Rådet for forsvarsministre fra 2013, navnlig den maritime dimension og parlamenternes rolle 

med hensyn til indsættelse af militære styrker under FSFP. Der blev arrangeret tre workshops 

om "EU's maritime sikkerhedsstrategi, FSFP's maritime dimension", "Udviklingen i 

Mellemøsten" og "Indsættelse af militære styrker under FSFP, parlamentarisk 

beslutningsproces og praksis". 

 

Den femte konference i Rom var den første, der blev afholdt efter valget til Europa-

Parlamentet i 2014, og med deltagelse af Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen 

(HR/VP), Federica Mogherini. De vigtigste spørgsmål, der blev drøftet, var Ukraine, Syrien 

og Irak, Mellemøsten, Libyen, EU's kampgrupper, forbindelserne mellem EU og Afrika samt 

det vestlige Balkan. Drøftelserne blev efterfulgt af tre specialiserede workshops om "EU's 

kampgruppers fremtid", "Forbindelserne mellem EU og Afrika" samt "Regional stabilitet og 

udvidelse mod det vestlige Balkan".  

 

I Rom afsluttede den interparlamentariske konference gennemgangen af konferencens 

funktionsmåde, der var blevet lanceret i henhold til beslutningerne på konferencen af 

formænd for EU's parlamenter og konklusionerne på den første interparlamentariske 

konference, der blev afholdt i 2012. Det blev besluttet, at den interparlamentariske 

konference fortsat skulle arrangeres i henhold til den eksisterende forretningsorden, og at den 

skulle fokusere på at forbedre bedste praksis for afholdelsen af den interparlamentariske 

konference. Der blev vedtaget et dokument med "Bedste praksis", der gav yderligere 

vejledning om gennemførelsen af forretningsordenen, og som desuden bekræftede Europa-

Parlamentets centrale rolle på den interparlamentariske konference. På samlingen i Rom i 

april 2015 glædede EU-parlamentsformændene sig over konklusionerne fra gennemgangen. 

 

Vigtige udviklinger i 2015 

På samlingen i Riga var de vigtigste emner, der blev drøftet på den interparlamentariske 

konference, bekæmpelsen af international terrorisme og radikalisering, situationen i Ukraine, 

det europæiske naboskab (det østlige partnerskab/topmødet i Riga, det sydlige 

partnerskab/Middelhavsområdet og Mellemøsten) samt FSFP, navnlig Det Europæiske Råd 

af forsvarsministre i juni 2015. De fire specialiserede workshops fokuserede på "Topmødet i 

Riga – ny definition af det østlige partnerskab", "Europas svar på ustabiliteten og truslerne i 

det sydlige Middelhavsområde og Mellemøsten", "Hybrid krig – en ny sikkerhedsmæssig 

udfordring for Europa" og "Udfordringer og løsninger for indsættelse af EU's kampgrupper". 

 

Debatterne på konferencen i Luxembourg i september 2015 var domineret af 

migrationsspørgsmålet, situationen i det europæiske naboskab, gennemgangen af ENP, EU's 

sikkerhedsstrategi, forsvar samt klimaforandringernes påvirkning af sikkerheden. Den første 

plenarforsamling om den europæiske naboskabspolitik samt prioriteterne og strategierne 
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inden for FUSP/FSFP var primært domineret af migrationsspøgsmålet og de seneste 

udviklinger i det europæiske naboskab. Debatten berørte også andre FUSP-/FSFP-

anliggender, herunder forberedelsen af en ny global strategi om udenrigs- og 

sikkerhedspolitikken, hvor HR/VP understregede, at hun ville glæde sig over input fra de 

nationale parlamenter og Europa-Parlamentet. Den anden plenarforsamling fokuserede på 

klimaforandringer på sikkerhedsområdet. Der blev samtidig afholdt tre specialiserede 

workshops, der fokuserede på en mere praktisk forvaltning af migrationsstrømmene, styrkelse 

af de civile FSFP-missioner samt opfølgning på gennemførelsen af konklusioner fra Det 

Europæiske Råd af forsvarsministre i juni 2015. 

 

Som en opfølgning på opfordringen fra HR/VP om at indsende idéer og forslag til EU's nye 

globale strategi, skrev lederen af delegationen for det luxembourgske Deputeretkammer til 

den interparlamentariske konference efter konferencen til alle nationale parlamenter og bad 

om deres bidrag. Det luxembourgske Deputeretkammer samlede alle bidragene og overbragte 

dem til HR/VP i december 2015. 

 

Ud over møderne på den interparlamentariske konference, inviterer Europa-Parlamentets 

Udenrigsudvalg jævnligt sine modparter fra de nationale parlamenter til Bruxelles. I 

december 2014 arrangerede udvalget et interparlamentarisk udvalgsmøde om "Dagsorden for 

EU's optræden udadtil – det vestlige Balkan". Et møde i maj 2015 fokuserede på 

"Gennemgang af den europæiske naboskabspolitik – forberedelse til Det Europæiske Råd af 

forsvarsministre i juni 2015" og i november 2015 drøftede nationale parlamentarikere og 

MEP'ere emnerne "Statssponsoreret terrorisme i MENA-regionen og opfølgning på Det 

Europæiske Råd af forsvarsministre i juni, herunder EU's globale strategi for udenrigs- og 

sikkerhedspolitik". 

 

2.4. Nationale parlamenter i en europæisk kontekst 

 

I løbet af de seneste år har de nationale parlamenter fremlagt flere forslag til, hvordan de 

kan forbedre udøvelsen af deres nuværende beføjelser, og de iværksatte en debat om 

oprettelsen af nye instrumenter til inddragelse af de nationale parlamenter i EU's 

beslutningstagning. Europa-Parlamentet fremlagde også et forslag til samarbejde om 

gennemførelse af EU-lovgivning.  

 

Der var konkrete forslag fra de mere aktive parlamenter på dette område, nemlig det danske 

Folketing, det nederlandske Andetkammer og Det Forenede Kongeriges Overhus. Disse 

forslag omfatter en mere effektiv brug af nærhedstjek ved at forbedre "gult kort"-proceduren 

(blandt andet ved at udvide perioden fra 8 til 12 uger og tilføje proportionalitetstjek), 

undersøge et såkaldt "grønt kort", der vil give nationale parlamenter mulighed for at 

fremlægge forslag til lovgivningsmæssige initiativer og sikre, at de nationale parlamenter 

spiller en rolle i forbindelse med Kommissionens årlige arbejdsprogram.  

 

Disse forslag blev først drøftet på uformelle klynger eller arbejdsgrupper, hvor 

initiativtagerne have inviteret andre nationale parlamenter med til at undersøge mulige 

udviklinger. Det lettiske og luxembourgske COSAC-formandskab reagerede positivt på 

anmodningen om at behandle disse spørgsmål i COSAC's halvårlige rapporter og ved at 

arrangere dybdegående debatter om spørgsmålet på møderne i COSAC (se kapitel 3.1). 

 

Ud over disse initiativer, som de nationale parlamenter selv iværksatte, tog premierministeren 

i Det Forenede Kongerige, David Cameron, i november 2015 spørgsmålet op i et brev stilet 
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til Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, hvor han påpegede de områder, hvor han 

ønskede reformer. I dette brev foreslog premierministeren for Det Forenede Kongerige "en ny 

ordning, hvor grupper fra de nationale parlamenter i fællesskab kan stoppe uønskede 

lovgivningsmæssige forslag", hvad der ofte kaldes et "rødt kort". På mødet den 18. og 19. 

februar 2016 vedtog Det Europæiske Råd en række ordninger, der blandt andet omfattede en 

mekanisme for sager, hvor de nationale parlamenters "begrundede holdninger om et forslag 

til EU-lovgivningers manglende overholdelse af nærhedsprincippet fremsendt inden for 12 

uger efter fremsendelsen af forslaget, og som repræsenterer mere end 55 % af stemmerne", 

der er tildelt dem. Disse ordninger "træder i kræft den dag regeringen i Det Forende 

Kongerige informerer Rådets generalsekretariat om, at Det Forenede Kongerige har besluttet 

at forblive medlem af Den Europæiske Union."  

 

Betydningen af den eksisterende ramme under traktaten og institutionel balance 

Europa-Parlamentet er af den holdning, at interparlamentarisk samarbejde kan bidrage til 

produktiv udveksling af oplysninger, fælles undersøgelse af spørgsmål, gensidigt fordelagtige 

dialoger og nemmere indarbejdning af EU-lovgivning i national lovgivning. Europa-

Parlamentet har givet udtryk for at være parat til at undersøge mulighederne for yderligere at 

udvikle de eksisterende instrumenter til gennemførelse af protokol 1 og 2 i Lissabontraktaten 

og til at styrke dialogen mellem de nationale parlamenter og de europæiske institutioner, 

forudsat at det finder sted inden for rammerne af de eksisterende bestemmelser i traktaten og 

den overordnede institutionelle balance på EU-plan. 

 

Europa-Parlamentets forslag til samarbejde om gennemførelse af EU-lovgivning 

Med det formål at inddrage de nationale parlamenter mere i debatten om parlamentarisk 

kontrol og evaluering af EU-lovgivning, har Europa-Parlamentet arbejdet på at udvikle en ny 

form for samarbejde. Målet er, at man i fællesskab kan opnå en mere informeret vurdering af, 

om EU-lovgivningen gennemføres korrekt i praksis, og i hvilket omfang den medfører de 

ønskede resultater for borgerne, både på europæisk og nationalt plan. I juni 2014 skrev 

formanden for Europa-Parlamentet til sine modparter i de nationale parlamenter for at høre 

deres mening om de forslag om ændring af eksisterende EU-lovgivning, der var medtaget i 

Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2014. Dette første brev blev i marts og december 

2015 fulgt op af Europa-Parlamentets generalsekretariat med hensyn til Europa-

Kommissionens arbejdsprogram for 2015 og 2016.  

 

De oplysninger, der leveres inden for disse rammer, skal bidrage til udarbejdelsen af 

"gennemførelsesvurderinger", der leveres til de relevante udvalg under Europa-Parlamentet, 

før deres vurdering af det pågældende nye forslag til lovgivning. Der henvises også til alle 

andre oplysninger fra de nationale parlamenter om gennemførelsen, anvendelsen eller 

effektiviteten af EU-lovgivning, der kan hjælpe Europa-Parlamentet med at udarbejde mere 

udførlige "europæiske gennemførelsesvurderinger". Disse briefinger, der udarbejdes til 

medlemmer af og udvalg under Europa-Parlamentet, stilles til rådighed for de nationale 

parlamenter og den generelle offentlighed på Europa-Parlamentets hjemmeside. 

 

Europa-Parlamentet er opmærksom på forskellene i de nationale forfatningsmæssige rammer, 

og at ikke alle nationale parlamenter deltager i kontrol- og evalueringsaktiviteter, men er 

stadig overbevist om, at delte oplysninger om gennemførelse og effektiviteten af EU-

lovgivning kan yde værdifuld støtte med hensyn til at beslutte, hvordan EU-lovgivningen kan 

forbedres. Derfor forventer Europa-Parlamentet at indføre en uformel ramme, der giver 

mulighed for at dele oplysninger på forskellige måder, f.eks. gennem bilaterale kontakter og 

studiebesøg. 
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Dette initiativ er en tydelig metode til at forbedre det interparlamentariske og 

interadministrative samarbejde og har til hensigt at styrke kommunikationskanalerne. Der 

blev taget godt imod idéen, da den blev fremlagt på EU-parlamenternes generalsekretærers 

møde i Rom i marts 2015. COSAC glædede sig også over denne nye idé i sit 53. bidrag, der 

blev vedtaget på mødet i Riga i juni 2015, og noterede sig, at "parlamenterne i det store og 

hele har givet udtryk for deres villighed til at udveksle bedste praksis og ideer om 

parlamentarisk kontrol med gennemførelse og håndhævelse af EU-retten med Europa-

Parlamentet. COSAC fremhævede samtidig visse nationale parlamenters holdning om, at en 

sådan kontrol henhører under den udøvende magts kompetence og/eller Kommissionens 

kompetence". Villigheden til at styrke samarbejdet med Europa-Parlamentet om udvalgte 

lovgivningsmæssige sager var også nævnt med en eksplicit henvisning til "at styrke 

samarbejdet mellem Europa-Parlamentets ordførere og de nationale parlamenters ordførere". 

 

Mere europæisk integration: vejen frem 

Formændene for det italienske Deputeretkammer, den franske Nationalforsamling, den tyske 

Forbundsdag og det luxembourgske Deputeretkammer erklærede på mødet i Rom den 14. 

september 2015, at de er overbeviste om, at der igen skal sættes skub i den europæiske 

integration.  

 

De fire parlamentsformænd underskrev erklæringen "Mere europæisk integration: vejen 

frem", der understregede, "at der er behov for mere, ikke mindre, Europa for at imødekomme 

de udfordringer, vi står overfor, både internt og eksternt." I erklæringen står der, at "der er 

behov for mere politisk integration", at "der er behov for en styrkelse af Europas Økonomiske 

og Monetære Union (ØMU) og dens sociale dimension", og at "der er behov for større 

tilslutning til grundlæggernes vision." 

 

I månederne efter blev erklæringen underskrevet af flere andre nationale parlamentsformænd, 

og Europa-Parlamentets formand Schulz glædede sig over initiativet. I skrivende stund 

forventes det, at erklæringen bliver drøftet på konferencen af formænd for EU-parlamenterne 

2016 i Luxembourg. 

 

 

3. Institutionelt parlamentarisk samarbejde 

 

3.1. Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) 

 

COSAC, Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg, blev oprettet i 

november 1989 i Paris. Den er unik, fordi det er det eneste interparlamentariske forum, der 

er nedfældet i traktaterne (protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den 

Europæiske Union). Det nationale parlament i den medlemsstat, som har 

rådsformandsskabet, spiller en ledende rolle for så vidt angår fastlæggelsen af COSAC's 

arbejde og den retning, den skal bevæge sig i. Det støttes af en formandstrojka, som Europa-

Parlamentet er permanent medlem af, og har organisatorisk opbakning fra et lille 

sekretariat, som har til huse i Europa-Parlamentet og ledes af en embedsmand, der er 

udstationeret fra et nationalt parlament ("permanent medlem").  

 

I 2014 og 2015 var der en stadigt større tendens mod at styrke den interparlamentariske 

karakter af COSAC's debatter ved at invitere flere parlamentarikere som hovedtalere og færre 

repræsentanter fra de nationale og europæiske forvaltninger. Som medlem af COSAC's 
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"trojka" (det forrige, nuværende og efterfølgende formandskab samt Europa-Parlamentet) 

anbefalede og opfordrede Europa-Parlamentet til denne udvikling. Det er 

bemærkelsesværdigt, at alle formandskaber bestræbte sig på ikke kun at opnå et afbalanceret 

udvalg af emner og hovedtalere men også på at opnå en afbalanceret sammensætning af 

panelerne og afholdelse af debatterne. Deltagerne kunne deltage og interagere under flere 

parallelle arrangementer, f.eks. via "catch-the-eye"-proceduren i forbindelse med mere livlige 

udvekslinger og yderligere præsentationer af nationale parlamenters initiativer. 

 

Valget af emner afspejlede formandskabernes villighed til at bekræfte COSAC som det rette 

forum for åbne og inkluderende debatter om de vigtigste udviklinger i EU og på den 

internationale scene. EU's udenrigs- og naboskabspolitik, handels- og energipolitik samt 

økonomiske politik stod højt på dagsordenen med en klar hensigt om at bidrage til debatterne 

på andre specialiserede interparlamentariske konferencer i et afbalanceret samspil, der fuldt 

ud anerkendte deltagernes respektive beføjelser og således undgik enhver form for 

uproduktiv overlapning eller konkurrence. Valget til Europa-Parlamentet i 2014 og 5-

årsdagen for Lissabontraktatens ikrafttræden påvirkede også dagsordenen. 

 

På linje med den nye tradition, sørgede Europa-Parlamentets delegation for større 

tilstedeværelse i COSAC's arbejde: under det græske, italienske, lettiske og luxembourgske 

formandskab blev 10 MEP'er og næstformænd, udvalgsformænd og -ordførere inviteret til 

COSAC som hovedtalere, og to MEP'er blev inviteret som "første respondenter". Deres 

deltagelse i og bidrag til de efterfølgende debatter gav et uvurderligt indblik i Europa-

Parlamentets holdning til emner, der dækkede krisen i Ukraine, EU's politik vedrørende 

Middelhavsområdet og Østeuropa samt EU's energi- og handelspolitik eller gennemgangen af 

Europas 2020-strategi. 

 

MEP'er deltog også som hovedtalere om emner af institutionel karakter, såsom: 

forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; demokratisk 

legitimitet og europæisk lederskab; fremtiden for det overnationale demokrati fem år efter 

Lissabontraktatens ikrafttræden; Europa-Kommissionens flerårige arbejdsprogram og 

parlamenternes rolle. Emnerne på dagsordenen for plenarforsamlinger blev ofte også 

behandlet i de halvårlige rapporter, som alle nationale parlamenter bidrager til, og resultatet 

af disse rapporter var afspejlet i bidraget og konklusionerne, der blev vedtaget. 

 

Flere delegationer fra nationale parlamenter roste og takkede Europa-Parlamentet flere gange 

for den konstante og aktive støtte til makroregional integration, for det vigtige bidrag til en 

kraftig forbedring af samhørighedspakken 2014-2020 og indgåelse af en endelig aftale og for 

beslutningen af 15. januar 2015 om situationen i Ukraine. Derudover blev Europa-

Parlamentets rolle med hensyn til at kontrollere EU's agenturer anerkendt i det 52. bidrag. 

 

I løbet af de seneste år er den nuværende tendens om at underrette COSAC via officielle 

breve eller korte bidrag til resultatet af de fælles møder, der afholdes før hver 

plenarforsamling i COSAC af repræsentanter for EU's nævn for et begrænset antal nationale 

parlamenter, konsolideret1. Der blev taget godt imod deres bidrag, og de var lejlighedsvis 

afspejlet i emnerne på dagsordenen.  

 

                                                 
1 Visegrád-landene (Ungarn, Tjekkiet, Polen og Slovakiet), "det parlamentariske forum for Østersøområdet" 

(Estland, Letland, Litauen og Polen), den slovenske Državni zbor og den kroatiske Hrvatski sabor eller 

formandsmødet for udvalgene om Den Europæiske Unions anliggender vedrørende parlamenterne i det sydlige 

EU. 
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COSAC reagerede hurtigt på de vigtige begivenheder på den internationale scene og vedtog 

flere erklæringer om situationen i Ukraine. Erklæringen fra COSAC's 53. plenarmøde om 

Den Russiske Føderations nylige forbud mod EU-politikkeres og -embedsmænds indrejse 

blev først fremlagt af Ramón Luis Valcárcel Siso, Europa-Parlamentets næstformand, og blev 

efterfølgende ændret og vedtaget ved enstemmighed på plenarforsamlingen. 

 

Ud over detaljerede debatter om meget vigtige udviklinger i EU's anliggender, reflekterede 

COSAC over sin rolle og praktiske metoder til at styrke de nationale parlamenters 

engagement i EU's beslutningsprocesser. Dette var på opfordring fra COSAC-

formandskaberne eller som svar på anmodninger fra flere kamre, og resultatet af debatten var 

afspejlet i de vedtagne bidrag og konklusioner.  

 

COSAC leverede en passende platform til en kort fremlæggelse af flere nationale 

parlamenters idéer og forslag:  

 Folketingets Europa-udvalgs rapport "23 anbefalinger om, hvordan de nationale 

parlamenters rolle kan styrkes i en europæisk regeringsførelse under forandring" (51. 

formandsmøde) 

 rapporten "Fremad i Europa" om, hvordan det nederlandske Andetkammer og 

parlamenterne i medlemsstaterne kan få mere indflydelse på den europæiske 

beslutningsprocedure (51. plenarmøde)  

 Det Forenede Kongeriges Overhus' rapport om de nationale parlamenters rolle i Den 

Europæiske Union (52. plenarmøde)  

 forbedring af "gult kort"-proceduren, undersøgelse af et såkaldt "grønt kort" (styrket 

politisk dialog) og garanti for de nationale parlamenters rolle i forbindelse med 

Kommissionens årlige arbejdsprogram var højt på dagsordenen for møder i både 

COSAC og de uformelle interparlamentariske klynger. Helt ekstraordinært blev 

resultatet af disse uformelle møder fremlagt på COSAC-møderne.  

 

Der er en liste over emner og hovedtalere på alle COSAC-møder i 2014 og 2015 i bilag I. 

 

Det "grønne kort" 

På baggrund af et forslag fra formanden for det særlige EU-udvalg under Det Forenede 

Kongeriges Overhus blev det "grønne kort" oprettet med henblik på at opfordre til en ny 

lovgivning eller ændre eller ophæve eksisterende lovgivning, herunder delegerede retsakter 

eller gennemførelsesretsakter.  

 

Under COSAC-debatterne blev der udtrykt bekymring over, om det "grønne kort" er i 

overensstemmelse med traktaten, over dets gennemførelse i national lovgivning og dets 

påvirkning af den institutionelle balance. Som følge af Europa-Parlamentets ændringer, der 

blev vedtaget enstemmigt, henviser bidraget fra det 53. COSAC-møde til det "grønne kort" 

som "en ny og bedre form for politisk dialog" og understreger behovet for, at det "grønne 

kort" overholder de eksisterende bestemmelser i traktaten og det interinstitutionelle 

magtforhold. 

 

Overhuset fremlagde sit første forslag til et "grønt kort" om madspild, der blev underskrevet 

af 16 ud af de 41 formænd for de nationale parlamenters EU-udvalg og indsendt til Europa-

Kommissionen den 22. juli 2015. Kommissionen noterede sig opfordringen til at vedtage en 

mere strategisk tilgang til at reducere madspild og forpligtede sig til at være særligt 

opmærksom på parlamenternes forslag. 
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Efterfølgende er forslag om "grønne kort" blev fremlagt af den franske Nationalforsamling 

(om beskatning af multinationale virksomheder) og det lettiske parlament (om ændring af 

direktivet om audiovisuelle medietjenester).  

 

Overvejelsen af det "grønne korts" anvendelsesområde fortsatte inden for rammerne af 

COSAC's arbejdsgruppe, der blev nedsat under det luxembourgske COSAC-formandskab. 

Gruppens arbejde bekræftede den brede opbakning til denne ikke-bindende form for styrket 

og koordineret politisk dialog. Med hensyn til proceduremæssige spørgsmål, var der enighed 

om at fortsætte på en fleksibel måde uden at underminere Kommissionens ret til 

lovgivningsmæssige initiativer og i fuld overensstemmelse med de nuværende traktaters 

bestemmelser og med det interinstitutionelle magtforhold. 

 

Forbedring af "gult kort"-proceduren 

Konklusionerne fra konferencen af formænd for EU-parlamenterne 2014 pålagde COSAC at 

"undersøge mulighederne for en mere effektiv brug af nærhedstjek". Udfaldet af møderne i 

uformelle interparlamentariske klynger og konklusionerne i COSAC's halvårlige rapporter 

gav COSAC omfattende dokumentation for, hvordan den nuværende nærhedsprocedure kan 

forbedres. De tre vigtigste punkter var: undersøgelse af en udvidelse af fristen på 8 uger, 

udarbejdelse af uformelle retningslinjer for gennemførelse af nærhedsvurderinger og 

proceduren for begrundet udtalelse samt forbedring af Europa-Kommissionens svars 

rettidighed og kvalitet. 

 

COSAC inviterede parlamenterne til at arbejde tæt sammen om udarbejdelsen af en frivillig, 

ikke-bindende uformel samling af bedste praksis og vejledninger om nærhedstjek inden for 

rammerne af COSAC. I denne henseende forslog COSAC-arbejdsgruppen om styrkelse af 

den politiske dialog ved at indføre et "grønt kort" og forbedring af proceduren for 

begrundede udtalelser ("gult kort"), at begrundede udtalelser bør nævne det 

lovgivningsmæssige forslag, den henviser til, tydeligt angive, at teksten er en begrundet 

udtalelse, inkludere en oversættelse eller et resumé af teksten på engelsk og fransk, et resumé 

af argumenterne, det juridiske grundlag og begrundelsen.  

 

COSAC opfordrede Kommissionen til at ekskludere pauser i EU-institutionerne samt 

juleferien fra midten af december til nytår fra fristen i henhold til traktaterne på 8 uger til 

nærhedstjekket. Kommissionen blev også opfordret til at forfølge sine bestræbelser på at 

sikre bedre kvalitet og mere rettidige svar på begrundede udtalelser. 

 

3.2. Konferencen af parlamentsformænd i EU 

 

Konferencen af parlamentsformænd i EU er styringsorganet for det interparlamentariske 

samarbejde og træder hvert forår sammen i det land, der varetog EU-formandskabet i andet 

halvår af det foregående år. Forud for konferencen afholder parlamenternes 

generalsekretærer i deltagerlandene et forberedende møde. 

 

Vigtige udviklinger i 2014 

Konferencen af formænd for EU-parlamenterne 2014 blev tilrettelagt af det litauiske 

parlament og afholdt i Vilnius fra den 6. til den 8. april. Den fokuserede primært på det 

interparlamentariske samarbejde med landene i det østlige partnerskab. Repræsentanter fra 

disse lande var inviteret til mødet.  
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Parlamentsformændene udtrykte store bekymringer over krisen i Ukraine og den ulovlige 

indlemmelse af Krim og støttede Ukraines suverænitet, selvstændighed og territoriale 

integritet. De glædede sig over underskrivelsen af de politiske bestemmelser i 

associeringsaftalen mellem EU og Ukraine med håb om, at de resterende bestemmelser ville 

blive underskrevet kort tid efter. Parlamentsformændene understregede herefter den 

strategiske betydning af den europæiske naboskabspolitik, herunder landene i det østlige 

partnerskab, for EU og det bredere europæiske område. 

 

Parlamentsformændene debatterede også de nationale parlamenters rolle med hensyn til at 

håndtere følgerne af den økonomiske og finansielle krise og udtrykte bekymring over de 

mange arbejdsløse i EU og særligt om den høje arbejdsløshed blandt unge mennesker.  

Parlamentsformændene gjorde status over situationen fem år efter Lissabontraktatens 

ikrafttræden, og glædede sig over de nationale parlamenters større engagement i den 

europæiske lovgivningsprocedure og noterede sig, at de nationale parlamenter er blevet stadig 

mere aktive med hensyn til at bruge deres ret til at udstede begrundede udtalelser. De 

påpegede imidlertid, at der skal arbejdes på at gøre nationale parlamenters engagement i EU's 

lovgivningsprocedure mere konstruktiv, således at de nationale parlamenter bidrager positivt 

til udformningen af EU-lovgivningen. I denne forbindelse støttede de initiativet til politisk 

dialog lanceret af Europa-Kommissionens formand Barroso i 2006 og opfordrede den nye 

Kommission til at fortsætte initiativet.  

 

Med hensyn til det interparlamentariske samarbejde inden for frihed, sikkerhed og 

retfærdighed, anerkendte parlamentsformændene resultaterne fra det flerårige Stockholm-

program og var af den opfattelse, at nye strategiske retningslinjer skal styrke dette område. 

De understregede behovet for at fremme fuld gennemførelse af den fælles 

indvandringspolitik og operationer ved EU's ydre grænser, der skal redde liv på havet og 

samtidig bekæmpe menneskehandel, samt fremme solidaritetsprincippet og princippet om 

retfærdig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne.  

 

Vigtige udviklinger i 2015 

Konferencen af formænd for EU-parlamenterne blev afholdt fra den 19. til den 21. april 2015 

i Rom. Den var arrangeret af det italienske parlament og fokuserede på vækst, 

grundlæggende rettigheder, parlamenternes rolle i EU i forbindelse med forhandling af 

internationale traktater og styrkelse af den politiske dialog. Parlamentsformændene blev 

enige om de grundlæggende principper for forretningsordenen for den interparlamentariske 

konference om stabilitet, økonomisk samordning og styring i Den Europæiske Union ("artikel 

13-konference", se kapitel 2.2). 

 

Den økonomiske krise var et dominerende emne, selvom parlamentsformændene erkendte, at 

den europæiske økonomi viste nogen tegn på genopretning. Under drøftelser af, hvordan 

problemer kan løses, var de enige om behovet for at iværksætte innovative løsninger, der 

både kan løse de strukturelle svagheder og udnytte EU's særlige økonomiske og sociale 

kvaliteter optimalt. De glædede sig derfor over de nye initiativer vedtaget af EU's 

institutioner, navnlig "investeringsplanen for Europa" og pakken af forslag om at oprette en 

energiunion.  

 

Under debatten om grundlæggende rettigheder understregede parlamentsformændene, at EU 

var et referencepunkt med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder. De erkendte 

behovet for mere solide og strengere procedurer med hensyn til kontrol med 

beskyttelsesniveauet for grundlæggende rettigheder inden for medlemsstaterne. 
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Parlamentsformændene understregede desuden betydningen af en passende juridisk ramme til 

beskyttelse af nationale og andre minoriteters, såsom romaers, rettigheder. 

Parlamentsformændene udviste særlig interesse for udarbejdelsen af en migrationsdagsorden. 

I kølvandet på de seneste humanitære tragedier på Middelhavet forventede de, at 

Kommissionen udviser størst mulige ambitioner med hensyn til at fremlægge fælles 

europæiske løsninger præget af solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne. 

Derudover underskrev parlamentsformændene en erklæring om "Styrkelse af 

redningsoperationer på Middelhavet".  

 

Parlamentsformændene understregede også den rolle, som EU-parlamenterne kan spille i 

forhandlingerne om de eksisterende forslag til handelsaftaler og glædede sig i denne 

forbindelse over Rådets beslutning om at give Kommissionen bemyndigelse til for første 

gang nogen sinde at offentliggøre sit forhandlingsmandat. De udtrykte deres glæde over 

Europa-Parlamentets handlekraftige forpligtelse til at aktivere og anvende de nye beføjelser 

tildelt i medfør af Lissabontraktaten. Parlamentsformændene bekræftede igen, at de nationale 

parlamenter skal have mulighed for at udføre specifikke kompetencer med hensyn til så 

mange frihandelsaftaler som muligt, og at de overordnet set skal tildeles bedre adgang til 

oplysninger om igangværende forhandlinger, således at de eventuelt kan give udtryk for deres 

holdninger under selve forhandlingerne, i stedet for at deres beføjelser er begrænset alene til 

ratificeringsprocessen. 

 

Parlamentsformændene noterede sig, at selvom det ikke eksplicit fremgår af traktaterne, er 

den politiske dialog nu den vigtigste kanal til interaktion mellem de nationale parlamenter og 

EU's institutioner. Parlamentsformændene opfordrede Europa-Kommissionen til at forbedre 

rettidigheden og kvaliteten af sine svar på de bidrag, den modtager fra de nationale 

parlamenter, og glæder sig over den nye Europa-Kommissions initiativer, navnlig, 

kommissærernes tilsagn om at øge antallet af møder med de nationale parlamenter. I denne 

forbindelse foreslog formanden for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, en ændring til 

konklusionerne for mødet, der var vedtaget, og sagde, at "parlamentsformændene også ser 

frem til styrkelsen af den politiske dialog mellem de nationale parlamenter og Europa-

Parlamentet, hvilket vil styrke samarbejdet mellem Europa-Parlamentets og de nationale 

parlamenters ordførere". 

 

Europa-Parlamentets formand deltog også i forhandlingerne om principperne for 

forretningsordenen for den interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk 

samordning og styring i Den Europæiske Union og bidrog til at indgå retfærdige og 

afbalancerede kompromiser.  

 

 

4. Interparlamentariske møder 

 

4.1. Interparlamentariske møder – mere fokuserede drøftelser mellem eksperter 

 

Tendensen mod smallere og mere fokuserede interparlamentariske debatter i Europa-

Parlamentet fortsatte i 2014 og 2015. De fleste af de møder, der arrangeres i Europa-

Parlamentet, er nu "interparlamentariske udvalgsmøder", der tilrettelægges på initiativ fra et 

eller flere udvalg under Europa-Parlamentet med opbakning fra Direktoratet for 

Forbindelser med De Nationale Parlamenter. De nationale parlamenter inviteres også 

lejlighedsvist med til at drøfte et bestemt punkt på dagsordenen for et regelmæssigt 

udvalgsmøde.  
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På grund af valget til Europa-Parlamentet i 2014 blev der kun arrangeret seks officielle 

interparlamentariske møder i Europa-Parlamentet. Tre af dem var møder, der finder sted hvert 

år, for eksempel Den Europæiske Parlamentariske Uge, det velfunderede møde i Europa-

Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til fejring af kvindernes 

internationale kampdag og Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalgs årlige 

diskussion med nationale parlamenter af udvalgets udkast til betænkning om det europæiske 

semester, der finder sted under et regelmæssigt udvalgsmøde.  

 

Derudover var Europa-Parlamentets daværende formænd for forbindelserne med nationale 

parlamenter, Miguel Ángel Martínez og Othmar Karas, i februar 2014 vært for et 

parlamentarisk forum om "EU's nationale parlamenter og global styring", og i marts 2014 

arrangerede Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender et fælles 

udvalgsmøde med sin modpart fra det græske parlament om de fremtidige prioriteter på dette 

politiske område. I december 2014 inviterede Udenrigsudvalget de nationale 

parlamentarikere til en debat om "Dagsorden for EU's optræden udadtil – det vestlige 

Balkan". 

 

Efter nedsættelsen af Europa-Parlamentets udvalg efter valget, er det interparlamentariske 

samarbejde i 2015 blevet styrket, og der blev arrangeret ikke mindre end 16 møder med de 

nationale parlamenter det år. Det er det næsthøjeste antal i de senere år, kun overgået i 2013 

hvor der blev arrangeret 17 af denne type møder. Det er også en indikation af den betydning, 

som Europa-Parlamentet tillægger dialogen med sine nationale modparter.  

 

Ud over de velfunderede møder nævnt ovenfor, arrangerede flere udvalg desuden debatter 

med de nationale parlamenter for første gang i mange år, for eksempel Transport- og 

Turismeudvalget ("det transeuropæiske transportnet (TEN-T), herunder grænseoverskridende 

forbindelser") i oktober eller Kultur- og Uddannelsesudvalget i december ("Uddannelses- og 

ungepolitik").  

 

Ligesom i tidligere år var det største møde med de nationale parlamenter i EU's 

medlemsstater, der blev afholdt i 2015 i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Den Europæiske 

Parlamentariske Uge med deltagelse af 112 nationale parlamentarikere fra EU's 

medlemsstater, og som er beskrevet mere udførligt i denne rapports kapitel 2.2. Hvad angår 

deltagelse af nationale parlamentarikere, blev ugen efterfulgt af mødet arrangeret af Udvalget 

om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i marts for at drøfte klimakonferencen i Paris 

("Fra COP 21 i Paris til 2015: en køreplan mod et innovativt lavemissions og 

ressourceeffektivt Europa") med deltagelse af 47 nationale parlamentsmedlemmer og 44 

MEP'er, debatten arrangeret af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og 

Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning i juni ("Aggressiv 

skatteplanlægning og demokratisk kontrol: parlamenternes rolle") med deltagelse af 39 

parlamentsmedlemmer og 42 MEP'er, samt mødet organiseret af Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i september "Migration (set i lyset af situationen 

i Middelhavet og behovet for en holistisk tilgang)" med 37 parlamentsmedlemmer og 47 

MEP'er. 

 

Andre mere specialiserede møder for et målrettet publikum omfattede Retsudvalgets 

workshop om "Grænseoverskridende aktiviteter i EU" i februar, en høring i Udvalget for 

Andragender om "Retten til at indgive andragender" i juni og det interparlamentariske 
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udvalgsmøde arrangeret af Udviklingsudvalget om "Årtusindudviklingsmål, der ikke er 

indfriet, og gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål vedtaget for nylig" i oktober. 

 

Alt i alt samlede møderne med de nationale parlamenter, der var arrangeret i Europa-

Parlamentet i Bruxelles, 279 MEP'er og 296 nationale parlamentarikere i 2014 og 561 

MEP'er og 499 nationale parlamentarikere i 2015.  

 

Der er en liste over alle interparlamentariske møder arrangeret af Europa-Parlamentets udvalg 

i 2014 og 2015 samt detaljerede statistikker i bilag II. 

 

Europa-Parlamentets tjenestegrene arrangerer desuden møder og debatter med deres 

modparter fra de nationale parlamenters forvaltninger. Europa-Parlamentets Direktorat for 

Demokratistøtte, der yder assistance til valgobservationer og kapacitetsopbygning, indkaldte 

for eksempel i januar 2015 til et møde med embedsmænd fra de nationale parlamenter, der 

arbejder med demokratistøtte og kapacitetsopbygning i Bruxelles. 

 

4.2. Bilaterale besøg – en fleksibel og nyttig formel 

 

Bilaterale besøg giver mulighed for en mere uformel og fokuseret dialog og arrangeres typisk 

på initiativ af det nationale parlament eller parlamentariske kammer, der foretager besøget. 

Europa-Parlamentets Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter stiller en 

række skræddersyede tjenesteydelser til rådighed for Europa-Parlamentets og de nationale 

parlamenters udvalg, organer og tjenestegrene. Disse tjenesteydelser spænder fra rådgivning 

om udvikling af en møderække, der er så målrettet og interessant som muligt, til at tilbyde 

logistisk støtte, mødefaciliteter og tolkeservice. 

 

På grund af valget til Europa-Parlamentet var der kun 20 besøg fra nationale parlamenter til 

Europa-Parlamentet i første halvdel af 2014, der blev arrangeret med støtte fra Direktoratet 

for Forbindelser med De Nationale Parlamenter. I anden halvdel af 2014 steg antallet og 

hyppigheden af disse besøg hurtigt, både på politisk og administrativt plan, med 31 besøg, 

der blev arrangeret med støtte fra Direktoratet. 

 

I 2015 derimod eksploderede antallet af disse besøg, der var arrangeret med støtte fra 

Direktoratet, til 91, hvilket understreger den stigende betydning af det interparlamentariske 

samarbejde. Deltagerne i og emnerne for besøgene viser den bredde og dybde, som 

samarbejdet har nået de senere år: Fra parlamentsformænd eller parlamentariske kamre har 

der f.eks. været besøg af formanden for det nederlandske Andetkammer i september 2014, 

formanden for det franske Senat i april 2015 eller formanden for det italienske 

Deputeretkammer i december 2015, til udvalgs og udvalgsformænds arbejdsbesøg, der 

dækker en række politikområder fra indre anliggender til miljø eller udvikling og meget 

mere, til en lang række besøg fra embedsmænd fra nationale parlamenter fra mange 

forskellige områder af det parlamentariske arbejde. 

 

Der er en detaljeret liste over alle besøg fra nationale parlamenter til Europa-Parlamentet, der 

blev arrangeret i 2014 og 2015 med støtte fra Direktoratet for Forbindelser med De Nationale 

Parlamenter tilgængelig i bilag III. 
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4.3. Videokonference 

 

Videokonferencer åbner mange muligheder for det interparlamentariske samarbejde. I løbet 

af de sidste par år har Europa-Parlamentets forvaltning udviklet en teknisk løsning, hvormed 

man kan gennemføre videokonferencer med fortræffelig billed- og lydkvalitet og tolkning til 

adskillige sprog. 

 

Videokonferencer bliver stadig mere populære i det interparlamentariske samarbejde. 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter arbejder tæt sammen med 

kompetente tekniske tjenestegrene i Europa-Parlamentets forvaltning for at sikre, at den bedst 

mulige tjenesteydelse stilles til rådighed for de officielle organer og medlemmerne. I 2013 og 

2014 gennemførte Europa-Parlamentet en teknisk undersøgelse for at indsamle oplysninger 

om de videokonferencesystemer, som de nationale parlamenter råder over. Undersøgelsens 

resultater viste, at over halvdelen af de nationale parlamentariske kamre har 

videokonferencesystemer til rådighed.  

 

Denne nye teknologi kan understøtte det interparlamentariske arbejde på mange forskellige 

måder. Den kan for eksempel gøre det muligt for parlamentarikere at bevare kontakten med 

hinanden vedrørende et bestemt spørgsmål over en periode eller arrangere debatter om 

aktuelle spørgsmål uden behov for omstændelige logistiske forberedelser. Her er nogle 

praktiske eksempler fra de sidste to år:  

 De italienske medlemmer af Europa-Parlamentet brugte videokonference til at bevare 

kontakten med det italienske parlament i forbindelse med forberedelserne til det 

italienske formandskab i anden halvdel af 2014.  

 Under forhandlingerne om den fælles afviklingsmekanisme for banker drøftede den 

tyske Forbundsdags økonomiudvalg i februar 2014 dette vigtige spørgsmål med 

Europa-Parlamentets ordfører og skyggeordførere via videokonference.  

 I oktober 2015 arrangerede Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder 

og Retlige og Indre Anliggender en debat med den franske Nationalforsamlings 

Europa-udvalg for at drøfte migrationskrisen.  

 Europa-Parlamentet og det hollandske parlament har også brugt videokonference til at 

forberede den interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk samordning 

og styring i Den Europæiske Union i februar 2016. 

 

Dette er blot nogle eksempler på, hvordan denne nye teknologi kan supplere de traditionelle 

metoder til interparlamentarisk samarbejde. Metoden vil aldrig fuldstændig erstatte møder 

med personligt fremmøde, men det er blevet et nyttigt værktøj, hvis fulde potentiale endnu 

ikke er opdaget. 
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5. Mekanismen for tidlig varsling og den uformelle politiske dialog 

 

Protokol nr. 2, der er vedhæftet EU-traktaterne, fastlægger en gennemgangsmekanisme, der 

inddrager de nationale parlamenter i forbindelse med forslag til lovgivning, der ikke falder 

under Den Europæiske Unions enekompetence, det er den såkaldte "mekanisme for tidlig 

varsling". Dvs. at de nationale parlamenter kan gennemgå EU-forslag til retsakter inden for 

8 uger efter fremsendelsen og udstede en "begrundet udtalelse", hvis de mener, at et EU-

forslag til retsakt ikke overholder nærhedsprincippet. Protokollen indeholder en procedure 

for obligatorisk gennemgang af den udstedende institution, det vil normalt være 

Kommissionen, af et lovforslag, når den modtagne begrundede udtalelse overstiger nogle 

bestemte grænser (der i daglig tale er kendt som "gule" og "orange" kort). 

Derudover kræver protokol nr. 1, der er vedhæftet EU-traktaterne, at Europa-Kommissionen 

sender høringsdokumenter (grøn- og hvidbøger samt meddelelser) direkte til de nationale 

parlamenter. De nationale parlamenter kommenterer jævnligt på disse dokumenter, hvilket i 

Europa-Parlamentet normalt kaldes "uformel politisk dialog".  

 

Mekanisme for tidlig varsling 

I de fleste tilfælde omhandler de skriftlige indsendelser fra de nationale parlamenter forslag 

til retsakter om forhold, der rækker ud over nærhedsspørgsmålet, og drøfter forslagenes 

væsentlige indhold. I Europa-Parlamentet kaldes disse indsendelser for "bidrag".  

 

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009, har Kommissionen sendt over 500 

forslag til retsakter til de nationale parlamenter med henblik på deres gennemgang i 

overensstemmelse med vilkårene i protokol nr. 2. Som svar var der over 2 000 fremsendelser 

fra de nationale parlamenter. Af dem var bare ca. 300 (omkring 15 %) begrundede udtalelser 

om påståede brud på nærhedsprincippet, mens de fleste (ca. 85 %) var bidrag, der 

omhandlede forslagenes substans.  

 

Det viser, at de nationale parlamenter ikke har benyttet denne mekanisme til at bremse 

lovgivningsproceduren på EU-plan. Indtil nu har de nationale parlamenter kun to gange nået 

den grænse, der kræves for at udløse den såkaldte "gule kort"-gennemgangsprocedure: I 2012 

vedrørende "Monti II"-forslaget om strejkeretten, som Kommissionen efterfølgende trak 

tilbage (selvom det ikke var på grund af nærhedsprincippet), og i 2013 vedrørende den 

europæiske anklagemyndighed, hvor Kommissionen fastholdt forslaget.  

 

Antallet af nye forslag til retsakter faldt kraftigt i 2014 og 2015. Først på grund af 

overgangsperioden i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet, og dernæst på grund af 

den nye Europa-Kommissionens fokuserede politiske program. Dette medførte et fald i det 

antal fremsendelser fra de nationale parlamenter, som Europa-Parlamentet modtog. I 2014 

sendte de nationale parlamenter 13 begrundede udtalelser og 138 bidrag, mens de i 2015 

udstedte 8 begrundede udtalelser og 82 bidrag.  

 

Som beskrevet ovenfor har de nationale parlamenter de senere år fremlagt forslag til at 

forbedre mekanismen for tidlig varsling, for eksempel ved at øge perioden på de otte uger 

eller ved at føje et tjek til proportionalitetsprincippet. Europa-Parlamentet har medtaget sin 

egen vurdering af mekanismen i sin resolution af 16. april 2014 om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter ("Casini-rapporten"). I resolutionen 

erklærede Europa-Parlamentet blandt andet, at det mener, "at den tidlige varslingsordning bør 

betragtes og anvendes som et af redskaberne til proaktivt samarbejde mellem EU-

institutionerne og de nationale institutioner", at det glædede sig over, "at man i praksis også 
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anvender denne ordning som en kanal for drøftelser og samarbejdsdialog mellem de 

forskellige institutionsniveauer i det europæiske flerniveausystem", og det mente, "at 

institutionerne først og fremmest bør betragte de begrundede udtalelser fra de nationale 

parlamenter som en mulighed for at få et bedre indtryk af, hvordan man bedst når målene for 

retsakterne, og opfordrer Kommissionen til at være hurtig og detaljeret i besvarelsen af de 

begrundede udtalelser og bidragene fra de nationale parlamenter". 

 

Der er detaljerede statistikker over de modtagne begrundede udtalelser og bidrag under 

mekanismen for tidlig varsling i 2014 og 2015 tilgængelig i bilag IV. 

 

Uformel politisk dialog 

I 2014 og 2015 fortsatte de nationale parlamenter brugen af den "uformelle politiske dialog". 

Via denne – som navnet angiver, uformelle – kanal sender de kommentarer til 

lovgivningsmæssige filer, der hører under Den Europæiske Unions enekompetence, og som 

derfor ikke er underlagt mekanismen for tidlig varsling, og om en lang række ikke-

lovgivningsmæssige dokumenter eller løbende drøftelser på europæisk plan, for eksempel 

høringsdokumenter fra Europa-Kommissionen. Siden 2009 har Europa-Parlamentet modtaget 

omkring 1400 af denne type bidrag fra nationale parlamenter, der er offentliggjort i en 

database på Europa-Parlamentets intranet.  

 

Europa-Parlamentets initiativ – reform af Den Europæiske Unions valglovgivning 

Den 11. november 2015 vedtog Europa-Parlamentet et forslag til Rådets beslutning om 

vedtagelse af de bestemmelser, der ændrer retsakten om valg af Europa-Parlamentets 

medlemmer ved almindelige direkte valg (2015/0907(APP)), og sendte det efterfølgende til 

de nationale parlamenter i EU's medlemsstater.  

På initiativ fra det nederlandske Andetkammer sendte en gruppe af nationale parlamenter et 

brev til formanden for Europa-Parlamentet, hvori de udtrykte deres bekymring over 

manglende kommunikation vedrørende udsendelsen af forslaget. I sit svar besvarede formand 

Schulz disse bekymringer og beskrev fremsendelsesprocessen i detaljer.  

 

Derudover har seksten nationale parlamenter eller parlamentariske kamre i skrivende stund 

reageret på Europa-Parlamentets forslag: det tjekkiske Deputeretkammer, det tjekkiske Senat, 

det nederlandske Senat, det nederlandske Andetkammer, den finske Rigsdag, den franske 

Nationalforsamling, det franske Senat, det irske parlament, det litauiske parlament, det 

luxembourgske Deputeretkammer, den polske Sejm, det polske Senat, det rumænske 

Deputeretkammer, den svenske Riksdag, Det Forenede Kongeriges Underhus og Det 

Forenede Kongeriges Overhus.  

 

I sine svar til de nationale parlamenter, takkede Europa-Parlamentets formand Martin Schulz 

dem for deres fremsendelser og sagde, at han ville videregive deres fremsendelser til det 

kompetente udvalg og understrege hans overbevisning om, at fremsendelserne vil være et 

vigtigt input til yderligere overvejelser af dette spørgsmål. Formanden skrev, at der vil være 

en åben dialog om dette vigtige emne på samlingen om "Styrkelse af Den Europæiske Union" 

på den kommende konference af formænd for EU-parlamenterne i Luxembourg den 22.-24. 

maj 2016, og han understregede, at han og hans kolleger ser frem til at fortsætte denne 

værdifulde dialog om dette emne med de nationale parlamenter i de kommende måneder. 
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6. Værktøjer til informationsudveksling og netværksdannelse 

 

6.1. Interparlamentarisk udveksling af oplysninger om EU (IPEX) 

 

På hjemmesiden for den interparlamentariske udveksling af oplysninger om EU (IPEX) har 

parlamenterne i Den Europæiske Union mulighed for at udveksle EU-relaterede dokumenter 

og oplysninger. Den blev oprettet som følge af en henstilling fra konferencen af formænd for 

EU-parlamenterne i Rom i 2000 og blev indviet på konferencen af formænd for EU-

parlamenterne i København i 2006. Siden da har de nationale parlamenter i EU's 

medlemsstater og i kandidatlandene samt Europa-Parlamentet bidraget ved at uploade 

oplysninger om EU-anliggender. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009, blev 

webstedet relanceret i juli 2011 for at kunne imødekomme de fremtidige udfordringer.  

 

I løbet af de sidste to år har IPEX konsolideret sin position som et vigtigt redskab for det 

interparlamentariske samarbejde. Løbende små justeringer har gjort IPEX mere og mere 

pålidelig som database og netværk til udveksling af oplysninger blandt parlamenter i EU. Der 

har været særligt fokus på netværkssamarbejde og på brugerne af IPEX. I denne forbindelse 

blev der afholdt møder for at fremme platformen i nogle nationale parlamenter og i Europa-

Parlamentet, og i januar 2015 blev den første konference for IPEX-brugere afholdt i 

København.  

 

I løbet af disse to år har der også været to formandskaber for IPEX, henholdsvis af det 

litauiske parlament og det italienske Deputeretkammer. De vigtigste detaljer fra de to 

formandskaber var de nye retningslinjer for IPEX, der blev vedtaget på konferencen af 

formænd for EU-parlamenterne i Rom i april 2015, den første konference for IPEX-brugere 

afholdt i København, en debat om IPEX' rolle samt flere forbedringer af hjemmesiden. Med 

de nye retningslinjer blev der indført et skiftende formandskab for bestyrelsen, der giver alle 

parlamenter og parlamentariske kamre mulighed for at være formand for bestyrelsen og få en 

større følelse af delt ejerskab med hensyn til driften af IPEX. 

 

Debatten om IPEX' rolle startede under litauiske formandskab for IPEX. Der var generel 

enighed om, at udvekslingen af oplysninger skulle udvides til alle EU-relaterede aktiviteter, 

og at netværkssamarbejdet skulle styrkes ved hjælp af alle de redskaber, der er til rådighed 

under IPEX, f.eks. ad hoc-fora og det nye afsnit "Nyt fra parlamenterne". På de årlige møder i 

2014 og 2015 støttede og anerkendte EU-parlamenternes generalsekretærer alle 

parlamenternes arbejde på at gøre IPEX til et pålideligt parlamentarisk værktøj.  

 

Konferencen for IPEX-brugere afslørede, hvor stor betydning oplysningsaktiviteter har blandt 

parlamenternes medarbejdere og udvalgene. I denne forbindelse viste korrespondenternes 

rolle sig at være væsentlig. Med dette for øje, blev det årlige møde for korrespondenter 

afholdt i Wien i november 2015 og fokuserede primært på styrkelse og forbedring af 

netværkssamarbejdet og på, hvordan konklusionerne fra konferencen af formænd for EU-

parlamenterne 2015 kunne udvikles og gennemføres, og på forslag til forbedringer fra 

brugerkonferencen i København.  

 

IPEX offentliggør i øjeblikket over 70 000 sider fra nationale parlamenter, indeholder 

kontrolrelaterede oplysninger om over 10 000 dokumenter fra EU's institutioner, og som er 

forbundet med ca. 8 500 sagsmapper. I 2015 var det samlede antal lovgivningsmæssige og 

ikke-lovgivningsmæssige dokumenter, der var registreret i IPEX 805 (2014: 933). 
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I 2015 var IPEX-hjemmesiden besøgt af 234 480 unikke besøgende. Det er et fald fra 2014, 

men langt over det registrerede niveau i 2012 og 2013 (2014: 281 592; 2013: 201 538; 2012: 

70 505). Antallet af besøgte sider i 2015 – næsten 7 millioner – fulgte samme mønster som i 

2012 og 2013, kun overgået med sidste års rekordstore antal (2014: 10 515 505 besøgte sider; 

2013: 5 364 448; 2012: 4 969 713).  

 

 

 

6.2. Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation 

(ECPRD) 

 

ECPRD drives i fællesskab af Europa-Parlamentet og Europarådets Parlamentariske 

Forsamling, og dets medlemmer er 66 parlamentariske kamre (herunder 41 i Den 

Europæiske Union) fra 54 lande samt de europæiske institutioner. Næsten 120 

korrespondenter og vicekorrespondenter repræsenterer deres respektive parlament i 

netværket og bidrager til ECPRD’s kerneaktiviteter, der består i en intens udveksling af 

oplysninger og bedste praksis.  

 

I de sidste to år har ECPRD været en unik kilde til sammenlignelige oplysninger i Europa. 

ECPRD's vigtigste aktiviteter består af seminarer og anmodninger om sammenligninger om 

lovgivningsmæssige og parlamentariske spørgsmål. ECPRD's medlemsparlamenter er vært 

for seminarerne, der normalt finder sted fem til seks gange om året. ECPRD's sekretariat yder 

som en del af Europa-Parlamentets Direktoratet for Forbindelser med De Nationale 

Parlamenter løbende logistisk støtte til at arrangere begivenheder. 

 

I april 2015 arrangerede Europa-Parlamentet sit første ECPRD-seminar i lang tid. De tre 

Generaldirektorater for Innovation og Teknologisk Støtte, Kommunikation og formandskabet 

arrangerede sammen 13. udgave af "Parli@ments on the Net"-seminaret under overskriften 

"Kommunikation, digitalisering af processer og gennemsigtighed i parlamenter". Over 80 

eksperter fra de nationale parlamenter deltog i begivenheden, og der var meget positiv 

feedback. 

 

Med hensyn til anmodninger om sammenligninger indsendte ECPRD's medlemsparlamenter i 

2014 i alt 268 anmodninger om lovgivningsmæssige og parlamentariske spørgsmål til 

netværket. Dette tal blev overgået i 2015 med 287 anmodninger, der var tæt på rekorden i 

2012. I 2014 afstedkom disse anmodninger 6606 svar, mens antallet af svar i 2015 er på 6530 

bidrag. Tallene bekræfter ikke blot det fortsatte behov for oplysninger udtrykt af 

medlemmerne og Parlamentets tjenestegrene men også en betydelig arbejdsbyrde for 

netværket.  

 

Europa-Parlamentet er den største økonomiske bidragsyder til ECPRD, hvad angår 

medarbejdere, godtgørelse af rejseudgifter til nogle parlamentsmedlemmer og hosting af 

ECPRD-hjemmesiden. Til gengæld er Europa-Parlamentet stærkt afhængig af netværket, når 

dets tjenestegrene har brug for oplysninger og bedste praksis.  

 

Europa-Parlamentets Direktorat for Forbindelser med De Nationale Parlamenter yder som 

formidler støtte til de respektive tjenestegrene til udarbejdelsen af anmodninger. I 2014 

indsendte det fem anmodninger til netværket, herunder to om bedste praksis i parlamenterne 

med hensyn til lobbyarbejde. I 2015 var der en kraft stigning i antallet af anmodninger fra 

Europa-Parlamentet, til 13 i alt. Denne udvikling kan forklares ved, at flere i institutionen er 
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opmærksomme på værktøjet og nogle centrale kunders konstante brug af ECPRD-tjenesterne. 

Ud af de 13 anmodninger var to om administration af MEP'ers økonomiske interesser og to 

om forhold vedrørende proceduren for at ophæve deres immunitet. Anmodninger om 

parametre og om strategisk planlægning i parlamenter blev indsendt inden for rammerne af 

den strategiske forvaltningsramme. En anmodning om konsekvensvurderinger i parlamenter 

skal ses som et bidrag til planen "Fuldførelse af den lovgivningsmæssige cyklus". En 

anmodning om de juridiske aspekter ved robotteknik kan anses som et forsøg på at udpege 

andre parlamenter i Den Europæiske Union, der arbejder med lignende sager, med henblik på 

at opnå en mere detaljeret udveksling af oplysninger.  

 

I en række tilfælde blev Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter desuden 

kontaktet af andre af Europa-Parlamentets tjenestegrene med henblik på at levere oplysninger 

om nationale parlamenter, der kunne besvares ved hjælp af data gemt på ECPRD-

hjemmesiden.  

 

I 2014 koordinerede Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter 21 svar fra 

Europa-Parlamentet på anmodninger fra andre parlamenter. De fleste omhandlede 

administrative og proceduremæssige spørgsmål. I 2015 var der 20 bidrag igen om en lang 

række emner.  

 

Derudover blev ECPRD-hjemmesiden yderligere udviklet. I 2014 var arbejdet primært 

fokuseret på gennemførelsen af resultaterne fra "Projektet om komparative parlamentariske 

data". Siden 2015 samler de nye "Emneblade om parlamenter" for hvert parlament alle 

tilgængelige centrale data, kontaktoplysninger samt anmodninger og svar på ét sted. På den 

måde er det muligt at hente oplysninger om et parlament, der ikke kan findes andre steder. 

 

Spotlight på parlamenterne i Europa 

I 2014 lancerede Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter også en ny 

informationstjeneste kaldet "Spotlight på parlamenterne i Europa". Formålet med dette 

initiativ er bedre at udnytte potentialet af de oplysninger, der lagres i ECPRD's database over 

anmodninger, og at informere ikke bare MEP'er men også andre specifikke målgrupper i 

Europa-Parlamentet om forhold, der hænger tæt sammen med deres aktuelle arbejde. Dette 

"Spotlight" opsummerer resultatet af udvalgte anmodninger om sammenligninger, der blev 

udvekslet mellem ECPRD-parlamenterne. Siden oktober 2014 er der udgivet 8 udgaver på 

maksimalt fire sider om forhold såsom MEP'ers ret til at deltage i deres respektive nationale 

parlamenter eller listerne over sikre oprindelseslande under asyllovgivningerne i EU's 

medlemsstater. De svar, der blev indsamlet, ved lanceringen af dette projekt har været 

positive og opmuntrende.  

 

Der er en detaljeret liste over ECPRD-møder, anmodninger om sammenligninger fra Europa-

Parlamentet og en oversigt over udgaverne af "Spotlight på parlamenterne i Europa" udgivet i 

2014 og 2015 tilgængelig i bilag V. 

 

6.3. Andre redskaber  

 

Europa-Parlamentets Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter arbejder 

løbende på at forbedre de redskaber, som MEP'er og medarbejdere har til rådighed til 

udveksling af oplysninger og samarbejde med nationale parlamenter. Her er nogle eksempler 

på Direktoratets arbejde i 2014 og 2015. 
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Connect – Europa-Parlamentets database over dokumenter fra de nationale parlamenter 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter administrerer Connect-databasen 

på Europa-Parlamentets intranet. Databasen indeholder alle EU-relaterede dokumenter, som 

de nationale parlamenter officielt har fremsendt til Europa-Parlamentet siden 2010.  

 

På nuværende tidspunkt har MEP'er, politiske grupper, udvalgssekretariater og andre 

embedsmænd i Europa-Parlamentet samt repræsentanter for de nationale parlamenter i 

Bruxelles adgang til databasen på Europa-Parlamentets intranet på 

http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

I 2014 lancerede Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter et større IT-

projekt for at overføre Connect-databasen fra Europa-Parlamentets intranet til den offentligt 

tilgængelige hjemmeside http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Det forventes, at den nye 

database vil være tilgængelig i slutningen af 2016 eller begyndelsen af 2017.  

 

Støtteprogrammer til "Parlamentets formandskab" 

Europa-Parlamentet har løbende fremmet omfattende samarbejde mellem dets administration 

og de nationale parlamenters administration. Interparlamentarisk samarbejde og udvekslinger 

er blevet styrket i den forberedende fase af den parlamentariske dimension af hvert 

formandskab. Hvis parlamentet i et land, der har det skiftende formandskab for Rådet for Den 

Europæiske Union, første gang skriftligt anmoder om Europa-Parlamentets assistance til at 

forberede aktiviteterne i den parlamentariske dimension af formandskabet, kan Europa-

Parlamentet bidrage til programmets udgifter på delt basis med det pågældende parlament 

inden for grænserne af forsvarlig økonomisk forvaltning. 

 

I 2014-2015 vedtog Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter et 

støtteprogram af denne type til de lettiske og slovakiske parlamenter. Med det formål at 

bidrage til en god gennemførelse af det lettiske formandskabs parlamentariske dimension, 

blev der arrangeret flere besøg fra medlemmer af det lettiske parlament og studiebesøg af 

eksperter fra det lettiske parlament til Europa-Parlamentets udvalg og tjenestegrene. 

Derudover vedtog Europa-Parlamentet udstationering af en lettisk embedsmand i Europa 

Parlamentet til COSAC's sekretariat som repræsentant for det lettiske COSAC-formandskab i 

løbet af en 18 måneders mandatperiode. 

I november 2015 blev der arrangeret lignende aktiviteter for både medlemmer og 

parlamentariske medlemmer til forberedelsen af det kommende slovakiske formandskab. På 

baggrund af erfaringer fra tidligere udstationeringer, der viste sig at være konstruktive og til 

gensidig gavn, imødekom Europa-Parlamentet det slovakiske parlaments anmodning om 

udstationering af en slovakisk embedsmand i Europa-Parlamentet til COSAC's sekretariat 

under det slovakiske COSAC-formandskab. 

 

Vejviser over korresponderende udvalg (CorCom) 

Vejviseren over korresponderende udvalg (CorCom) hostes af Europa-Parlamentet og er en 

unik og brugervenlig database, der indeholder oplysninger om alle udvalg i de nationale 

parlamenter og Europa-Parlamentet. 

 

Det interparlamentariske samarbejde er blevet styrket i løbet af de sidste par år, alligevel har 

det ind imellem vist sig en udfordring at finde den rette kontakt mellem 41 nationale kamre i 

parlamenterne. Derfor gav Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter i 

2014 den mangeårige "Vejviser over korresponderende udvalg" et fuldstændigt eftersyn og 

genlancerede dette unikke og brugervenlige søgeredskab.  

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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MEP'er, assistenter, politiske grupper, udvalgssekretariater og andre embedsmænd i Europa-

Parlamentet har nu adgang til den nye vejviser på Europa-Parlamentets intranet på 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu, hvor de med det samme kan generere en liste over alle 

udvalg under de nationale parlamenter, hvis politiske ansvar svarer til et bestemt udvalg 

under Europa-Parlamentet. Listen medtager navnene på formændene for de pågældende 

udvalg, kontaktoplysninger på sekretariatet, links til udvalgenes hjemmesider osv. 

 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter har ansvaret for at administrere 

vejviseren, men selve dataene leveres af de Bruxelles-baserede repræsentanter for de 

nationale parlamenter. Der arbejdes meget på at udpege de udvalg under de nationale 

parlamenter, der svarer mest muligt til Europa-Parlamentets udvalg, men det er vigtigt at 

bemærke, at de parlamentariske udvalgs kompetenceområder ikke altid kan sammenlignes 

direkte. 

 

De Bruxelles-baserede repræsentanter for de nationale parlamenter har adgang til vejviseren 

fra computerne på deres kontorer i Europa-Parlamentet.  

 

Som altid i det interparlamentariske samarbejde er målet at bringe de rette mennesker tættere 

på hinanden på det rigtige tidspunkt og om det rigtige emne. 

 

De nationale parlamenters repræsentanter i Bruxelles 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter huser de Bruxelles-baserede 

repræsentanter for de nationale parlamenter og sørger for kontorer, møderum og IT-

infrastruktur til dem. Alle EU-medlemsstater har nu en repræsentant for deres parlament i 

Bruxelles. Der er en ajourført liste over alle repræsentanter under "Kontaktpersoner for de 

nationale parlamenter" på http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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BILAG 

 

 

 

 

BILAG I – COSAC-møder – emner og hovedtalere 

 

Hændelse Variabler Hovedtalere/paneldeltagere 
COSAC-formandsmøde 

Athen, den 26. - 27. januar 2014 
 Genoprettelse af forbindelsen 

mellem EU og borgerne: 

institutionernes rolle 

 

 Debat om forbindelserne 

mellem Europa-Parlamentet og 

de nationale parlamenter 

 

 

 Prioriteter for det græske 

formandskab for Rådet for 

Den Europæiske Union 

 Maroš Šefčovič, næstformand i Europa-

Kommissionen med ansvar for 

interinstitutionelle forbindelser og 

administration 

 

 Carlo Casini, formand for Europa-

Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle 

Anliggender, Europa-Parlamentets 

ordfører for forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter 

 

 Evangelos Venizelos, viceministerpræsident, 

udenrigsminister for Den Hellenske Republik 

51. plenarmøde i COSAC, Athen, 

den 15.-17. juni 2014 

 

 Status over det græske 

formandskab for Rådet for 

Den Europæiske Union 

 

 EU's udfordringer: krisen i 

Ukraine 

 

 

 Demokratisk legitimitet og 

europæisk lederskab: dagen 

efter valget til Europa-

Parlamentet 

 

 

 

 

 

 Møde i COSAC's kvindeforum 

 

– Den kvindelige kapital i lyset 

af den økonomiske og 

finansielle krise 

– Den økonomiske og 

finansielle krise: påvirkningen 

af kvinder 

 

– Integration af 

kønsperspektivet i EU's 

vækststrategi 

 

 

 En revurdering af den 

europæiske 

beskæftigelsesstrategi 

 

 Investering i den europæiske 

 Antonis Samaras, Grækenlands 

premierminister 

 

 

 Elmar Brok, formand for Europa-

Parlamentets Udenrigsudvalg 

 

 Miguel Angel Martínez, Europa-

Parlamentets næstformand, ansvarlig for 

forbindelserne med de nationale 

parlamenter, Constantinos Tassoulas, 

parlamentsmedlem, formand for 

"Konstantinos Karamanlis"-instituttet for 

demokrati, Grækenland 

 

 

 

 

 Aikaterini Sidiropoulou-Papakosta, formand 

for det særlige stående udvalg om ligestilling, 

ungdom og menneskerettigheder, det græske 

parlament 

 

 

 Prof. Marija Aušrinė Pavilionienė, 

parlamentsmedlem, det litauiske parlaments 

koordinator for COSAC's kvindeforum 

 

 

 Lászlo Andor, kommissær for Beskæftigelse, 

Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold 

og Inklusion 

 

 Paulo Mota Pinto, formand for Europa-

udvalget, Nationalforsamlingen, Portugal 
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ungdom: vejen ud af den 

økonomiske krise 

 

 Ungdomsgarantiordningen: 

bedste praksis 

 Opfordring til kreativitet og 

iværksætteri blandt unge 

 

 

 Silvia Modig, parlamentsmedlem, den finske 

Rigsdag 

 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, formand for 

Europa-udvalget, det lettiske parlament 

COSAC-formandsmøde 

Rom, den 17.-18. juli 2014 

 

 Det italienske formandskabs 

prioriteter og fremtidsudsigter 

for Den Europæiske Union 

efter valget til Europa-

Parlamentet 

 

 

 

 De europæiske struktur- og 

investeringsfonde 2014-2020 

 

 Sandro Gozi, statssekretær i formandskabet 

for Det Europæiske Råd med ansvar for 

europæiske anliggender, Maroš Šefčovič, 

næstformand for Europa-Kommissionen med 

ansvar for interinstitutionelle forbindelser og 

administration 

 

 Graziano Delrio, statssekretær i 

formandskabet for Det Europæiske Råd med 

ansvar for regional- og 

samhørighedspolitikker samt sport, Johannes 

Hahn, EU-kommissær med ansvar for 

regionalpolitik 

52. COSAC-møde 

Rom, den 30. november-  

2. december 2014 

 

 Status med hensyn til det 

italienske formandskab for 

EU-Rådet 

 

 Fremtiden for det 

overnationale demokrati 5 år 

efter Lissabontraktatens 

ikrafttræden: Hvad er de 

europæiske institutioners og de 

nationale parlamenters rolle? 

 

 

 

 

 

 Gennemgang af Europa 2020-

strategien: vækst, 

beskæftigelse, 

konkurrencedygtighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fremtidsudsigter for 

europæisk integration: Den 

Europæiske Unions rolle 

globalt set og en prognose for 

EU's politikker for 

Middelhavsområdet og det 

østlige Europa 

 

 

 

 

 Matteo Renzi, formand for det italienske 

ministerråd 

 

 Frans Timmermans, første næstformand, 

Europa-Kommissionen, Danuta Maria 

Hübner, formand for Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender, Europa-

Parlamentet, Lord Timothy Boswell, 

formand for det særlige EU-Udvalg, Det 

Forenede Kongeriges Overhus, Marc Angel, 

formand for Europa- og udenrigsudvalget, det 

luxembourgske Deputeretkammer 

 

 Pier Carlo Padoan, den italienske økonomi- 

og finansminister, Danielle Auroi, formand 

for Europa-udvalget, den franske 

Nationalforsamling, Gunther Krichbaum, 

formand for udvalget om Den Europæiske 

Unions anliggender, den tyske Forbundsdag, 

Juan Moscoso del Prado, medlem af 

Finansudvalget og Udenrigsudvalget, det 

spanske Parlament. 

 

 Ramón Luis Valcárcel Siso, næstformand, 

Europa-Parlamentet, Claudio Martini, 

medlem af udvalget om EU-politikker, det 

italienske Senato della Repubblica, Lolita 

Čigāne, formand for Europa-udvalget, det 

lettiske Saeima, Sandro Gozi, statssekretær i 

formandskabet for Rådet med ansvar for 

europæiske anliggender 

 

 Morten Kjærum, direktør for EU's Agentur 

for Grundlæggende Rettigheder og 

koordinator for det europæiske netværk af 

agenturer for 2014, Sir William Cash, 

formand for udvalget for kontrol med EU, Det 
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 Demokratisk kontrol med 

europæiske agenturer 

 

 

 

Forenede Kongeriges Underhus 

COSAC-formandsmøde 

Riga, den 2. februar 2015 

 

 Prioriteterne under det lettiske 

formandskab for Rådet for 

Den Europæiske Union og 

fremtidsudsigter for Den 

Europæiske Union efter valget 

af den nye Europa-

Kommissionen 

 

 

 

 Det østlige partnerskab og de 

fremtidige udfordringer 

 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, statssekretær i det 

lettiske udenrigsministerium, Frans 

Timmermans, første næstformand for Europa-

Kommissionen med ansvar for bedre 

regulering, interinstitutionelle forbindelser, 

retsstatsprincippet og charteret om 

grundlæggende rettigheder 

 

 Urban Ahlin, parlamentsformand for den 

svenske Riksdag, Edgars Rinkēvičs, 

udenrigsminister i Republikken Letland, 

Ostab Semerak, første næstformand i udvalget 

om integration af ukrainske Verkhova Rada i 

Europa 

Plenarmøde på 53. COSAC 

Riga, den 31. maj - 2. juni 2015 

 

 Status over det lettiske 

formandskab for Rådet for 

Den Europæiske Union 

 

 Den Europæiske Unions 

energipolitik: status, 

udfordringer og muligheder 

 

 

 

 

 EU's handelspolitik de næste 

fem år: fokus på TTIP-

forhandlingerne mellem EU og 

USA 

 

 

 

 Fremtiden for den 

parlamentariske kontrol med 

Den Europæiske Unions 

anliggender 

 

– de nationale parlamenters 

deltagelse i EU's 

beslutningsproces: status og  

oversigt over eksisterende 

instrumenter 

 

– det "grønne kort": henimod 

en styrket politisk dialog 

 

 

 

 

– Europa-Kommissionens 

flerårige arbejdsprogram og 

parlamenternes rolle.  

 

 

 Laimadota Straujuma, premierminister i 

Republikken Letland 

 

 

 Maroš Šefčovič, næstformand i Europa-

Kommissionen med ansvar for energiunionen, 

Jerzy Buzek, formand for Europa-

Parlamentets Udvalg om Industri, 

Forskning og Energi, Petr Hlobil, formand 

for de grønne 10 

 

 Cecilia Malmström, EU-kommissær med 

ansvar for handel, Artis Pabriks, medlem af 

Europa-Parlamentets Udvalg om 

International Handel 
 

 

 

 

 

 Herman de Croo, medlem af det flamske 

parlament, Gunter Krichbaum, formand for 

den tyske Forbundsdags Europa-udvalg. 

 

 

 Dominic Hannigan, formand for det irske 

parlaments fælles Europa-udvalg, Paolo 

Tancredi, næstformand for udvalget om EU-

politikker, det italienske Deputeretkammeret. 

 

 Maria João Rodrigues, medlem af Europa-

Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og 

Sociale Anliggender, Danielle Auroi, 

formand for Europa-udvalget i den franske 

Nationalforsamling 
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COSAC-formandsmøde 

Luxembourg, den 12.-13. juli 2015 

 

 Prioriteter for det 

luxembourgske formandskab 

for Rådet for Den Europæiske 

Union  

 

 

 Styrkelse af den politiske 

dialog ved at indføre et "grønt 

kort" og forbedre proceduren 

for begrundet udtalelse ("gult 

kort") 

 Nicolas Schmit, minister for arbejde, 

beskæftigelse samt den sociale og solidariske 

økonomi 

 

 

 Paulo Mota Pinto, formand for Europa-

udvalget i den portugisiske 

nationalforsamling, Lord Timothy Boswell, 

formand for Europa-udvalget i Det Forenede 

Kongeriges Overhus, Frans Timmermans, 

første næstformand for Europa-

Kommissionen med ansvar for bedre 

regulering, interinstitutionelle forbindelser, 

retsstatsprincippet og charteret om 

grundlæggende rettigheder 

 

Plenarmøde på 54. COSAC 

Luxembourg, den 29. november -  

1. december 2015 

 

 Fælles politik for asyl og 

lovlig migration 

 

 

 

 

 

 

 

 Bekæmpelse af ulovlig 

migration og sikring af 

Europas ydre grænser 

 

 

 

 En strategi for et digitalt indre 

marked i EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udvidelsespolitikken 

 

 Gaston Stronck, direktør for internationale 

økonomiske relationer og europæiske 

anliggender, Laura Ferrara, medlem af 

Europa-Parlamentets Udvalg om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, Jean-Pierre Schembri, Det 

Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 

 

 Michele Bordo, formand for udvalget om EU-

politikker i det italienske Deputeretkammeret, 

Rear Admiral Hervé Bléjean, 

næstkommanderende for EUNAVFOR MED 

 

 Andrus Ansip, næstformand for Europa-

Kommissionen med ansvar for Det Digitale 

Indre Marked, Jean-Paul Zens, Premier 

Conseiller de Gouvernement, Service des 

médias et des communications, Ministère 

d'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Kalle 

Palling, formand for Europa-udvalget i den 

estiske Riigikogu, Angelika Mlinar, medlem 

af Europa-Parlamentet 
 

 Simon Mordue, direktør for "Strategi og 

Tyrkiet", GD for Naboskabspolitik og 

Udvidelsesforhandlinger, Europa-

Kommissionen, Kamal Izidor Shaker, 

formand for Europa-udvalget i det slovenske 

Drzavni zbor, Gunther Krichbaum, formand 

for Europa-udvalget i den tyske Forbundsdag 
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BILAG II – Interparlamentariske møder arrangeret af Europa-Parlamentets udvalg i 

Bruxelles 

 

2014 

 
 Deltagelse af 

Nationale parlamenter EP 

EP-udvalg Begivenhed Medlemm

er 

Parlamenter Kamre Medlemm

er 
 

ECON/ 

EMPL/ 
BUDG 

20.-22. januar 

Europæisk Parlamentarisk Uge:  

Interparlamentarisk konference om Den Europæiske 
Unions økonomiske styring (artikel 13 i traktaten om 

stabilitet, samordning og styring (TSSS))* 

Det Europæiske Semester i hhv. 2013 og 2014  

136 28 41 58 

 18. februar 
Parlamentarisk forum, værter var Miguel Angel 

Martínez & Othmar Karas, Europa-Parlamentets 

næstformænd for forbindelser med nationale 
parlamenter:  

"EU's nationale parlamenter og global styring" 

28 15 16 8 

 
FEMM 

5. marts 
Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

“Forebyggelse af vold mod kvinder – en fælles 

udfordring” 

34 20 22 8 

LIBE 19. marts 

Fælles udvalgsmøde:  

"Fremtidige prioriteringer for borgernes rettigheder, 
retlige og indre anliggender" 

37 24 19 60 

ECON 23. september 

Udveksling af synspunkter med de nationale 

parlamenter: 
 "Det europæiske semesters 2014-cyklus" 

18 9 11 47 

AFET 1.-2. december 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 
"Dagsorden for EU's optræden udadtil – det vestlige 

Balkan" 

43 27 34 98 

 

2015 

 
 Deltagelse af 

Nationale parlamenter EP 

EP-udvalg Begivenhed Medlemm

er 

Parlamenter Kamre Medlemm

er 
 

 

ECON/ 
EMPL/ 

BUDG 

2.-4. februar 

Europæisk Parlamentarisk Uge: 

Det Europæiske Semester i hhv. 2014 og 2015 
Konferencen i medfør af artikel 13 i traktaten om 

stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske 

og Monetære Union* 

112 28 42 73 

LIBE 23.-24. februar 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Pakken vedrørende intelligente grænser: europæiske 
udfordringer, nationale erfaringer, vejen frem" 

25 16 20 40 

JURI 26. februar 

Workshop: 

"Forum for civilret og retspraksis: 
grænseoverskridende aktiviteter i EU – gør livet 

nemmere for borgerne" 

11 11 11 5 

FEMM 5. marts 
Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Styrkelse af kvinders og pigers indflydelse og 

stilling gennem uddannelse" 

34 17 26 16 

ENVI 30. marts 
Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Fra COP 21 i Paris til 2015: en køreplan hen imod et 

innovativt, CO2-fattigt, ressourceeffektivt Europa" 

47 21 27 44 
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AFET 4.-5. maj 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Gennemgangen af den europæiske naboskabspolitik 

– forberedelse til Det Europæiske Råd af 

forsvarsministre i juni 2015" 

35 20 26 48 

 

 Deltagelse af 

Nationale parlamenter EP 

EP-udvalg Begivenhed Medlemm

er 

Parlamenter Kamre Medlemm

er 
LIBE 28.-29. maj 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Konference om demokratisk kontrol med 
efterretningstjenesterne i Den Europæiske Union" 

34 17 21 36 

TAXE 17. juni 

Udveksling af synspunkter med de nationale 
parlamenter: 

"Aggressiv skatteplanlægning og demokratisk 

kontrol: parlamenternes rolle" 

39 18 20 42 

PETI 23. juni 
Høring med nationale parlamenter: 

"Retten til at indgive andragender" 

7 6 6 18 

ECON 15. september 
Udveksling af synspunkter med de nationale 

parlamenter:  

"Det europæiske semesters 2015-cyklus" 

18 11 12 32 

LIBE 23. september 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Migration (set i lyset af situationen i Middelhavet og 
behovet for en holistisk tilgang)" 

37 17 19 47 

TRAN 13. oktober 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Det transeuropæiske transportnet (TEN-T), herunder 
grænseoverskridende forbindelser" 

30 14 17 23 

DEVE 13. oktober 

Interparlamentarisk udvalgsmøde: 
"Årtusindudviklingsmål, der ikke er indfriet, og 

gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål 

vedtaget for nylig" 

12 7 8 17 

AFET 10. november 
Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Statssponsoreret terrorisme i MENA-regionen og 

opfølgning på Det Europæiske Råd af 
forsvarsministre i juni, herunder EU's globale strategi 

for udenrigs- og sikkerhedspolitik" 

20 13 16 71 

AFCO 19. november 
Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Den fremtidige institutionelle udvikling i EU: 

udvidelse af den politiske dialog mellem EP og de 
nationale parlamenter og styrkelse af kontrollen med 

den udøvende magt på EU-niveau" 

20 13 14 26 

CULT 3. december 
Interparlamentarisk udvalgsmøde: 

"Uddannelses- og ungepolitik" 

18 11 12 23 

 

 

 

* Listen indeholder de interparlamentariske konferencer med de overskrifter, der blev anvendt i de officielle 

mødeprogrammer på daværende tidspunkt. Den 10. november 2015 blev forretningsordenen for den 

interparlamentariske konference vedtaget. Den fastlægger, at: "Konferencen, i medfør af artikel 13 i traktaten 

om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, skal benævnes 

”interparlamentarisk konference om stabilitet, økonomisk samordning og styring i Den Europæiske Union”, 

herefter den interparlamentariske SECG-konference." 
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BILAG III – Nationale parlamenters besøg i Europa-Parlamentet 

 

 
Denne liste viser alle besøg i Europa-Parlamentet, der var arrangeret med støtte fra Europa-Parlamentets 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter samt videokonferencer mellem Europa-Parlamentet 

og nationale parlamenter, der var organiseret med støtte fra Direktoratet. Det er ikke en udtømmende liste over 

alle besøg fra medlemmer af eller embedsmænd i de nationale parlamenter til Europa-Parlamentet.  

 

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vedrører alle data besøg på politisk plan (f.eks. henviser "Europa-

udvalg" til et besøg af medlemmer af Europa-udvalget, hvorimod "Embedsmænd i Regionaludviklingsudvalget" 

henviser til et besøg på medarbejderplan). 
 

 

2014 
 
Dato Land/kammer Udvalg/andet 

08/01/2014 UK - House of Lords Det særlige udvalg 

08/01/2014 IE - Houses of the Oireachtas Udvalget for beskæftigelse, virksomheder og 

innovation 

20/01/2014 UK - House of Lords Underudvalg for indre anliggender 

21/01/2014 SE - Riksdag Udvalget om socialsikring  

22/01/2014 FI - Eduskunta Udvalg for kontorassistenter 

28/01/2014 UK - House of Lords Underudvalg for indre anliggender 

11/02/2014 IE - Houses of the Oireachtas Fællesudvalg om EU-anliggender 

11/02/2014 UK - House of Commons Miljørevisionsudvalget 

17/02/2014 NL - Tweede Kamer Besøg af et parlamentsmedlem 

20/02/2014 UK - House of Commons Embedsmænd 

05/03/2014 IT - Senato 

IT - Camera dei Deputati 

Udenrigsudvalget (videokonference) 

Europa-udvalget (videokonference) 

27-28/03/2014 DK - Folketing Embedsmænd fra udvalgssekretariatet for Europa-

udvalget 

01/04/2014 DK - Folketing Besøg af Eva Kjer Hansen, formand for Europa-

udvalget  

03/04/2014 SE - Riksdag Delegation af parlamentsmedlemmer 

03-04/04/2014 UK - House of Commons Embedsmænd 

15/05/2014 AT - Nationalrat Embedsmænd i Parlamentsdirektion  

05/06/2014 AT - Nationalrat Besøg af lederen for den juridiske, lovgivningsmæssige 

og forskningsmæssige tjenestegren i 

Parlamentsdirektion  

23/06/2014 UK - House of Lords Familiariseringsbesøg til EU's institutioner 

(embedsmænd) 

25/06/2014 UK - Westminster Foundation 

for Democracy 

Delegation af embedsmænd fra den østafrikanske 

lovgivende forsamling – EALA 

27/06/2014 LV - Saeima Forberedelser til det lettiske formandskab 

(videokonference) 

08/09/2014 NL - Tweede Kamer Besøg af Anouchka van Miltenburg, 

parlamentsformand  

11-12/09/2014 AT - Nationalrat Embedsmænd fra Parlamentsdirektions tjenestegren for 

besøg og begivenheder  

24-25/09/2014 UK - House of Lords Underudvalget for EU's økonomi 

30/09/2014 SE - Riksdag Embedsmænd fra forsvarsudvalget samt handels- og 

industriudvalget  

01-02/10/2014 DK - Folketing Embedsmænd fra udvalgssekretariatet  

06-07/10/2014 DK - Folketing Embedsmænd fra udvalgssekretariatet  

09/10/2014 LV - Saeima Besøg af Zanda Kalniņa – Lukaševica, formand for 

Europa-udvalget 

15/10/2014 EE – Republikken Estland Besøg af Toomas Hendrik Ilves, præsident for 
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Republikken Estland 

31/10/2014 NL - Tweede Kamer Embedsmænd 

03-04/11/2014 FI - Eduskunta Delegation af parlamentsmedlemmer 

04-05/11/2014 UK - House of Lords Underudvalg for det indre marked 

10/11/2014 NL - Tweede Kamer Embedsmænd 

11-12/11/2014 Nordisk Råd Miljøudvalget 

12-13/11/2014 UK - House of Lords Embedsmænd 

13/11/2014 SE - Riksdag Embedsmænd fra kommunikationsafdelingen 

13/11/2014 UK-IE - British-Irish 

Parliamentary Assembly 

Europa-udvalget 

13-14/11/2014 UK - House of Commons Embedsmænd fra Regionaludviklingsudvalget 

17-18/11/2014 IE - Houses of the Oireachtas Embedsmænd  

18-19/11/2014 UK - House of Lords Underudvalg for indre anliggender, sundhed og 

uddannelse 

19/11/2014 FR - Assemblée nationale Forsvarsudvalget og retsudvalget 

19-20/11/2014 FR - Assemblée nationale Udenrigsudvalget 

19-20/11/2014 UK - House of Commons Udvalget om Miljø, Fødevarer og Landdistrikter 

19-20/11/2014 CZ - Poslanecká Snemovna Valgkommissionen  

03/12/2014 IT - Camera dei Deputati Besøg af Rosy Bindi, formand og andre medlemmer af 

det parlamentariske udvalg for mafiabekæmpelse 

04/12/2014 SE - Riksdag Embedsmænd fra EU's informationskontor 

09/12/2014 IT - Camera dei Deputati Affaldsudvalget 

09/12/2014 LV - Saeima Besøg af formændene fra budget-, social-, Europa-, og 

økonomiudvalgene 

09/12/2014 SI - Državni Zbor Delegation af parlamentsmedlemmer 

11/12/2014 DE - Bundestag Udvalget for EU-anliggender 

12/12/2014 NL - Tweede Kamer Embedsmænd 

12/12/2014 PL - Sejm Delegation af parlamentsmedlemmer 

 

 

2015 
 

Dato Land/kammer Udvalg/andet 

19/01/2015 DK - Folketinget Embedsmænd 

19/01/2015 LV - Saeima Europa-udvalget  

20/01/2015 FR - Sénat Besøg af Jean Bizet, formand, og Simon Sutour, 

næstformand for Europa-udvalget 

21/01/2015 NL - Tweede Kamer Besøg af et parlamentsmedlem 

21/01/2015 CY - House of 

Representatives 

Udvalget for flygtninge, isolerede, savnede og negativt 

påvirkede mennesker 

21/01/2015 FR - Assemblée nationale Delegation af parlamentsmedlemmer 

21-22/01/2015 NL - Tweede Kamer Infrastruktur- og miljøudvalget 

21-22/01/2015 FI - Eduskunta Delegation af parlamentsmedlemmer 

22/01/2015 UK - House of Commons Udvalget for det offentlige regnskab 

22/01/2015 Nordisk Råd Delegation af medlemmer 

26/01/2015 FR - Assemblée nationale Besøg af Danielle Auroi, formand for Europa-udvalget 

26/01/2015 IT - Senato & Camera dei 

Deputati 

Embedsmænd 

28/01/2015 UK - House of Commons Energi og klimaforandringer  

28/01/2015 ES - Cortes Generales Delegation af parlamentsmedlemmer 

28-29/02/2015 HU - National Assembly Embedsmænd 

02/02/2015 FR - Assemblée nationale Udenrigsudvalget 

04/02/2015 DE - Bundestag Sportsudvalget 

05/02/2015 FR - Sénat & Assemblée 

nationale 

Delegation af parlamentsmedlemmer 

16-17/02/2015 AT - Nationalrat Embedsmænd 

25/02/2015 IE - Houses of the Oireachtas Fællesudvalg for retlige anliggender, forsvar og 

ligestilling 
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02-04/03/2015 PL - Sejm Embedsmænd fra kanslerens kommunikations- og 

informationskontor 

03/03/2015 UK - House of Commons & 

House of Lords 

Trepartsmøde mellem medlemmer af de to huse i Det 

Forenede Kongerige og britiske MEP'er 

04/03/2015 DE - Bundestag Transportudvalget 

05/03/2015 FR - Assemblée nationale Brainstormingsudvalg for lov og ret samt 

frihedsrettigheder i den digitale tidsalder 

11/03/2015 FR - Assemblée nationale Europa-udvalget 

17/03/2015 FR - Assemblée nationale Økonomiudvalget 

17/03/2015 SE - Riksdag Forsvarsudvalget 

23/03/2015 NL - Tweede Kamer Finansudvalget 

23/03/2015 SE - Riksdag Forsamling for Middelhavsunionen 

24/03/2015 FR - Sénat Europa-udvalget 

24/03/2015 SE - Riksdag Udvalg om EU-anliggender 

30/03/2015 NL - Tweede Kamer Besøg af Anouchka van Miltenburg, 

parlamentsformand 

30/03/2015 FR - Assemblée nationale Besøg af Elisabeth Guigou, formand for Europa-

udvalget 

06/04/2015 DE - Bundestag Udvalget for miljø, naturbeskyttelse, byggeri og 

nuklear sikkerhed 

13-14/04/2015 UK - House of Commons Embedsmænd i biblioteket 

14/04/2015 SI - Državni Zbor Besøg af Kamal Izidor Shaker, formand for Europa-

udvalget Uršula Zore Tavčar,  

generalsekretær, og Jerneja Bergoč, 

vicegeneralsekretær; medlemmer af parlamentet 

16/04/2015 FR - Assemblée nationale Europa-udvalget 

16/04/2015 UK - House of Commons Embedsmænd 

20/04/2015 NL - Tweede Kamer Infrastruktur- og miljøudvalget 

22/04/2015 DK - Folketinget Den dansk/grønlandske delegation af 

parlamentsmedlemmer 

24/04/2015 FR - Assemblée nationale Udvalget for sociale anliggender 

28/04/2015 FR - Sénat Besøg af Gérard Larcher, parlamentsformand 

04/05/2015 DE - Bundestag Delegation af parlamentsmedlemmer 

06/05/2015 IT - Senato Europa-udvalget (videokonference) 

07/05/2015 FR - Assemblée nationale  Udvalget om økonomiske anliggender 

12/05/2015 IE - Houses of the Oireachtas Embedsmænd 

12/05/2015 SE - Riksdag Forfatningsudvalget 

12-13/05/2015 HU - National Assembly Embedsmænd fra kulturudvalget 

13/05/2015 FR - Assemblée nationale Retsudvalget  

18/05/2015 FR - Sénat Delegation af parlamentsmedlemmer 

19-20/05/2015 SE - Riksdag Embedsmænd fra centraladministrationen 

26-28/05/2015 RO - Camera Deputaților Besøg af Cristian-Adrian Panciu, generalsekretær 

28-29/05/2015 UK - House of Commons Familiariseringsbesøg til EU's institutioner 

(embedsmænd) 

15/06/2015 SE - Riksdag Transport- og kommunikationsudvalget 

23/06/2015 DE - Bundestag Turistudvalget 

23-24/06/2015 DE - Bundestag Retsudvalget 
30/06/2015 IT - Senato Delegation af administratorer 

02/07/2015 SK - National Council Besøg af Daniel Guspan, generalsekretær i kanslerens 

kontor  

02/07/2015 UK - House of Lords Det særlige EU-Udvalg Underudvalget for EU's energi 

og miljø Underudvalg for det indre marked 

06/07/2015 NL - Tweede Kamer Besøg af Anouchka van Miltenburg, 

parlamentsformand 

07/07/2015 FR - Assemblée nationale Udvalget for EU-anliggender 

14/07/2015 UK-IE - British-Irish 

Parliamentary Assembly 

Økonomiudvalget 

16/07/2015 NL - Tweede Kamer Udvalget for EU-anliggender 
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02-03/09/2015 UK - House of Lords Besøg af Baroness Scott of Needham Market, medlem 

af parlamentet 

08/09/2015 FR - Assemblée nationale Finansudvalg 

14-15/09/2015 FI - Eduskunta Delegation af nye parlamentsmedlemmer 

16-17/09/2015 FI - Eduskunta Delegation af nye parlamentsmedlemmer 

17/09/2015 FR - Assemblée nationale Udenrigsudvalget 

17/09/2015 SE - Riksdag Udvalg om kulturelle anliggender 

21/09/2015 DE - Bundestag Udviklingsudvalget  

21/09/2015 NL - Tweede Kamer EU-Udvalget  

22/09/2015 FR - Assemblée nationale Udvalget for bæredygtig udvikling Finansudvalg 

Udenrigsudvalget  

29-30/09/2015 AT - Nationalrat Besøg af Karlheinz Kopf, vicepræsident 

29-30/09/2015 UK - House of Lords Familiariseringsbesøg til EU's institutioner 

(embedsmænd) 

12-13/10/2015 FI - Eduskunta Delegation af nye parlamentsmedlemmer 

13/10/2015 FR - Assemblée nationale  Delegation af parlamentsmedlemmer 

(videokonference) 

14-15/10/2015 FI - Eduskunta Delegation af nye parlamentsmedlemmer 

20/10/2015 IE - Houses of the Oireachtas Embedsmænd fra departementet for beskæftigelse, 

erhverv og innovation 

27/10/2015 NL - Tweede Kamer Besøg af Mark Harbers, delegationsformand 

(videokonference) 

10/11/2015 UK - House of Lords Underudvalg for det indre marked 

10/11/2015 SE - Riksdag Udvalget for sundhed og velvære 

12/11/2015 SE - Riksdag Embedsmænd fra kommunikationsafdelingen 

16/11/2015 FR - Assemblée nationale Udvalget for sociale anliggender 

18-19/11/2015 RO - Senat Besøg af Ovidiu Liviu Dontu, formand, og andre 

parlamentsmedlemmer i udvalget om 

forfatningsmæssige anliggender, borgernes rettigheder 

og tilsyn med gennemførelse af beslutninger truffet af 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

25-26/11/2015 CZ - Senát Delegation af parlamentsmedlemmer 

30/11/2015 NL - Tweede Kamer Besøg af Anouchka van Miltenburg, 

parlamentsformand 

02/12/2015 EE - Riigikogou Udvalget for EU-anliggender  

02/12/2015 FR - Assemblée nationale Udvalget om økonomiske anliggender 

07/12/2015 FR - Assemblée nationale Finansudvalg 

07-08/12/2015 IT - Camera dei Deputati Visit of Laura Boldrini, Speaker 

08/12/2015 DE - Bundestag Børneudvalget 
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BILAG IV – data om mekanismen for tidlig varsling 
 

Retsudvalget, der har ansvaret for spørgsmål vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet inden for Europa-

Parlamentet, har udarbejdet følgende definitioner for fremsendelser fra de nationale parlamenter: 

 "Begrundede udtalelser" er fremsendelser, der angiver et forslag til en retsakts manglende 

overholdelse af nærhedsprincippet, og som er fremsendt til Europa-Parlamentet inden for fristen på otte 

uger i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 i Lissabontraktaten. 

 "Bidrag" angiver alle andre fremsendelser, der ikke opfylder kriterierne nævnt herover for en 

begrundet udtalelse. 

 

Fremsendelser modtaget fra de nationale parlamenter i 2014 og 2015 
  Begrundede 

udtalelser 

Bidrag 

Medlemsstat Parlament/kammer 2014 2015 2014 2015 

Østrig Nationalrat 1 0 2 0 

Østrig Bundesrat 5 0 0 3 

Belgien Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Belgien Sénat 0 0 0 0 

Bulgarien Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Kroatien Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Cypern Vouli ton Antiprosópon 0 0 0 2 

Den Tjekkiske Republik Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Den Tjekkiske Republik Senát 1 1 10 6 

Danmark Folketinget 0 0 0 0 

Estland Riigikogu 0 0 0 0 

Finland Eduskunta 0 0 0 1 

Frankrig Assemblée Nationale 0 0 2 6 

Frankrig Sénat 1 0 0 1 

Tyskland Forbundsdagen 0 0 0 0 

Tyskland Bundesrat 0 0 4 4 

Grækenland Vouli ton Ellinon 0 0 0 0 

Ungarn Országgyűlés 0 1 0 0 

Irland Houses of Oireachtas 0 0 1 1 

Italien Camera dei deputati 0 0 9 4 

Italien Senato 0 0 32 13 

Litauen Seimas 1 0 1 0 

Luxembourg Chambre des Députés 1 0 1 1 

Letland Saeima 0 0 1 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Nederlandene Tweede Kamer 1 1 1 1 

Nederlandene Eerste Kamer 0 0 0 0 

Polen Sejm 0 0 0 1 

Polen Senat 0 0 4 1 

Portugal Assembleia da República 0 0 25 8 

Rumænien Camera Deputaților 0 1 8 7 

Rumænien Senatul 0 0 0 5 

Spanien Cortes 0 1 31 10 

Sverige Riksdagen 1 1 0 0 

Slovenien Državni Zbor 0 0 0 0 

Slovenien Državni Svet 0 0 0 0 

Slovakiet Národná rada 0 1 0 2 

Det Forenede Kongerige Underhuset 1 0 1 0 

Det Forenede Kongerige House of Lords 0 0 1 0 

I ALT 13 8 138 82 
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Denne tabel viser kun dokumenter fra de nationale parlamenter, der blev fremsendt som svar på forslag til 

retsakter under Lissabontraktatens protokol nr. 2. Den omfatter ikke dokumenter, der blev fremsendt som svar 

på ikke-lovgivningsmæssige høringsdokumenter, grøn- eller hvidbøger (den såkaldte "uformelle politisk 

dialog"). 
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BILAG V – Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation 

(ECPRD) 

 

A. Spørgsmål, som Europa-Parlamentets politiske organer og administrative 

tjenestegrene i 2014 og 2015 har søgt oplysninger om hos ECPRD-netværket ved 

sammenlignende søgninger: 

 

2014 

 Brug af mobile enheder og løsninger på mobilitetsspørgsmål (tablet-undersøgelse) 

 Undersøgelse af balancen mellem arbejde og privatliv for medarbejdere, der arbejder 

med lovgivningsmæssige opgaver 

 Regler for kontakt mellem medarbejdere i parlamenter og lobbyister/repræsentanter 

for interessegrupper 

 Lovgivning om repræsentation af interessegrupper (lobbyarbejde) i EU's 

medlemsstater 

 Tegnsprogstolkning ved begivenheder i Parlamentet 

2015 

 Parlamentsmedlemmers erklæring om økonomiske interesser i forbindelse med deres 

virke som advokat 

 Positiv særbehandling/omvendt forskelsbehandling i parlamenter 

 Parlamentarisk praksis og styring vedrørende konsekvensvurderinger (ex-ante) og -

evalueringer (ex-post) 

 Særlige aspekter i procedurerne for anmodninger om ophævelse af parlamentarisk 

immunitet 

 Centrale præstationsindikatorer i parlamenter 

 Kontrol med parlamentsmedlemmers erklæring om økonomiske interesser og 

mekanismer til forebyggelse af konflikter 

 Juridiske spørgsmål vedrørende udviklingen af robotteknologi og kunstig intelligens 

 Gennemførelse af strategisk planlægning i parlamenterne 

 Barselsorlov for parlamentsmedlemmer 

 Procedurer i nationale parlamenter for konsekvensvurderinger af forslag til lovgivning 

om grundlæggende rettigheder 

 Ophævelse af parlamentarisk immunitet for et parlamentsmedlem 

 Parlamentariske assistenter, der arbejder for individuelle medlemmer: eksisterende 

regler for håndtering af konflikter og chikane 

 Juridiske spørgsmål vedrørende udviklingen af robotteknologi og kunstig intelligens 

(opdatering) 

 

B. ECPRD-seminarer og vedtægtsbestemte møder i 2014 og 2015 

Begivenhed Sted Dato 
Seminarer i 2014 

Struktur og procedurer i forbindelse med 

adfærdskodeks for parlamentsmedlemmer og i 

forbindelse med parlamentariske medarbejderes 

integritet 

Skopje 8.-9. maj 2014 

Voksende indkomstulighed og demokratisk stabilitet  London 5.-6. juni 2014 

Stenografiske optegnelser: Hansard i det 21. 

århundrede 

Ljubljana 5.-6. juni 2014 

Fra e-parlament til intelligent parlament: Hvordan 

opnås bedre inddragelse af borgerne ved hjælp af 

internetteknologier og sociale medier? Og hvordan kan 

Rom  12.-13. juni 2014 
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parlamentariske forretningsordner støtte 

gennemsigtighed og inddragelse?  

E-parlamentet i aktion: bedste praksis vedrørende 

strategisk IKT-planlægning, informationssikkerhed, 

mobilitet og cloud computing  

Podgorica 6.-7. november 2014 

Vedtægtsbestemte møder i 2014 

Bestyrelsesmøde  Berlin 27.-28. marts 2014 

Bestyrelsesmøde  Tallinn 4.-5. september 2014 

Europæisk konference for parlamentsformænd (og 

møde for generalsekretærer om ECPRD) 

Oslo 11.-12. september 2014 

Den årlige konference af korrespondenter  Beograd 16.-18. oktober 2014 

Seminarer i 2015 

Kommunikation, digitalisering af processer og 

gennemsigtighed i parlamenter (Parli@ments on the 

Net XIII)  

Bruxelles, Europa-

Parlamentet 

16.-17. april 2015 

Afgørende spørgsmål for parlamenterne i Europa: 

finanspolitik som drivkraft for pålidelighed, social 

sikring og teknologiske fremskridt 

Warszawa 28.-29. maj 2015 

Offentligt engagement i proceduren for udarbejdelse 

og håndhævelse af love 

Zagreb 11.-12. juni 2015 

Biblioteker og forskningstjenester for åbenhed og 

gennemsigtighed i parlamentet 

Budapest 24.-25. september 2015 

Praktiske forhold, fordele og ulemper ved 

parlamentariske systemer med henholdsvis et og to 

kamre 

Haag 5.-6. november 2015 

e-Parlament – IKT-tjenester alle steder fra og på alle 

tidspunkter: nye udfordringer og projekter  

Ankara 5.-6. november 2015 

Vedtægtsbestemte møder i 2015 

Bestyrelsesmøde  Rom 26.-27. marts 2015 

Bestyrelsesmøde  Strasbourg 10.-11. september 2015 

Den årlige konference af korrespondenter  Bern 10.-17. oktober 2015 

 

C. Spotlight på parlamenterne i Europa 

MEP'ers ret til at deltage i nationale parlamenters samlinger 

Spotlight nr. 1 – oktober 2014  
 

Gennemgang af nationale parlamenters stabilitets- og konvergensprogrammer inden for 

rammerne af det europæiske semester 

Spotlight nr. 2 – november 2014  
 

Kontrol med nationale parlamenters anvendelse af EU's strukturfonde 

Spotlight nr. 3 – januar 2015  
 

Det juridiske grundlag for de nationale parlamenters deltagelse i EU-anliggender 

Spotlight nr. 4 – marts 2015  
 

Økonomisk bistand og støttetjenester til asylansøger i hele EU 

Spotlight nr. 5 – maj 2015  
 

Parlamentarisk kontrol inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed, navnlig hvad angår 

databeskyttelse 

Spotlight nr. 6 – juni 2015  
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Liste over sikre oprindelseslande under EU-medlemsstaternes asyllovgivninger 

Spotlight nr. 7 – september 2015 
 

Debatter og aktiviteter i de nationale parlamenter vedrørende det transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab mellem EU og USA 

Spotlight nr. 8 – december 2015 



EU-MEDLEMSSTATERNES
NATIONALE PARLAMENTER 
Marts 2016

Belgique/België/
Belgien BELGIEN 

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
BULGARIEN

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
DANMARK 

Folketing

Deutschland
TYSKLAND

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ESTLAND

Riigikogu

Éire/Ireland
IRLAND

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
GRÆKENLAND

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
SPANIEN

Congreso de los
Diputados

Senado

France
FRANKRIG

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
KROATIEN

Hrvatski Sabor

Italia
ITALIEN

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
CYPERN 

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LETLAND

Saeima

Lietuva
LITAUEN

Seimas

Luxembourg
LUXEMBOURG

Chambre des Députés

Magyarország
UNGARN

Országgyűlés

Malta
MALTA

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
NEDERLANDENE 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
ØSTRIG 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
POLEN

Sejm

Senat

Portugal
PORTUGAL

Assembleia da
República

România
RUMÆNIEN 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
SLOVENIEN

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
SLOVAKIET 

Národná Rada

Suomi/ Finland
FINLAND

Eduskunta

Sverige
SVERIGE

Riksdagen 

United Kingdom
DET FORENEDE KONGERIGE

House Of Commons

House Of Lords 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

direkte valgt

indirekte valgt / udnævnt / andet

Kilde: ECPRD;  Emneblade om de nationale parlamenter udarbejdet af Europa-Parlamentets Direktorat for Forbindelserne med De nationale Parlamenter; IPU Parline-databasen; egen forskning, 14/03/2016 | 1  Yder-
ligere 24 pladser er forbeholdt medlemmer fra det tyrkisk-cypriotiske samfund, men er ledige for øjeblikket som følge af den politiske situation på øen | 2 Mulige medlemmer af det britiske Overhus, oplysninger, 
som den 14/3/2016 blev indhentet fra det britiske Overhus’ webstede.
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