
1 

 
 

Et hurtigt kig på de 
parlamentariske 
udvalg 



2 



 
  

   

 

 

 
 

   

 
 

 
 

   
 

 
 

 

Et hurtigt kig på de parlamentariske udvalg 

Europa-Parlamentet er den eneste EU-institution, der er valgt ved direkte valg. 

Parlamentets 705 medlemmer (MEP‘er) repræsenterer EU‘s 448 millioner 
borgere. 

De vælges hvert femte år af vælgerne i de 27 medlemsstater. 

Parlamentets politiske og lovgivningsmæssige arbejde sker gennem 20 stående 
parlamentariske udvalg og tre underudvalg, der alle fungerer under forsæde af 
en formand og op til fre næstformænd m/k. 

Parlamentet vælger ved begyndelsen af hver ny valgperiode de MEP‘er, der skal 
sidde i de forskellige udvalg på grundlag af de præferencer, MEP‘erne selv har 
givet udtryk for. Beslutninger om besættelse af udvalgsposter er yderst vigtige, 
da det er afgørende for, hvilke politikområder medlemmerne primært vil komme 
til at beskæftige sig med. 

De parlamentariske udvalg indtager en afgørende plads i beslutningsproces-
sen, idet de har ansvaret for at udarbejde Parlamentets ofcielle holdning, ikke 
mindst til nye lovforslag. 

 24 sprog 

Medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer alle Den Europæiske Unions 
borgere. Hver MEP har ret til at tale på de ofcielle sprog, vedkommende selv vælger. 
Parlaments akter ofentliggøres på EU‘s 24 ofcielle sprog. 

DE STÅENDE 
UDVALGS 

BEFØJELSER OG 
RESSORTOMRÅDER 
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 Eksempel på den almindelige lovgivningsprocedure 

Europa-Kommissionen udarbejder lovforslag, som 
så forelægges Europa-Parlamentet og Rådet for den 
Europæiske Union (Ministerrådet) til behandling. 

Parlamentets lovgivningsarbejde fnder sted i to primære fora: 
udvalgsmøderne og plenarmøderne. 

1 Det dybdegående arbejde fnder sted i udvalgene. På de 
månedlige udvalgsmøder granskes lovforslagene, der 
fremsættes ændringsforslag, og der stemmes om disse. 
Udvalgene fremlægger så en betænkning om sagen for 
hele Parlamentet. 

2 Parlamentet vedtager teksten til lovforslaget på ple-
narmødet. 

4 

Når Parlamentet og Ministerrådet er nået til 
enighed om en lovtekst, ofentliggøres denne 
som retsakt i Den Europæiske Unions Tiden-
de. Derefter omsættes retsakten til national 
lovgivning og gælder så for alle borgere i EU. 



 Den almindelige lovgivningsprocedure stiller Europa-Par-
lamentet og Ministerrådet på lige fod i lovgivningspro-
cessen. Denne procedure anvendes for en bred vifte af 
politikområder, bl.a. økonomiske og monetære anliggen-
der, indvandring, energi, landbrug, f skeri, transport, miljø 
og forbrugerbeskyttelse. 

Langt størsteparten af EU-retsakter vedtages i dag i fælles-
kab af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. 

EUROPA-
PARLAMENTETS 

LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BEFØJELSER 
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Europa-Kommissionen 
BUDGETFORSLAG 

RÅDET 
ÆNDRER 

Budgetproceduren 

Europa-Parlamentet 
godkender 

(eller undlader at udtale sig) 
ELLER 

Europa-Parlamentet 
vedtager ændringsforslagene 

(˜ertal af sine medlemmer) 

BUDGETTET 
vedtaget 

Hvis Rådet godkender 
EP‘s ændringer 
inden for 10 dage FORLIGSPROCEDURE 

Inden for 21 dage 

Intet fælles udkast Fælles udkast 

Inden for 14 dage 

Rådet godkender Rådet og Rådet forkaster EP EP og Rådet godkender 
EP forkaster EP forkaster godkender eller undlader at træ°e 

afgørelse 

Inden for 14 dage - EP kan gen-
nemtvinge sine ændrings-
forslag med særligt ˜ertal 

(˜ertal af sine medlemmer +3/5 
af afgivne stemmer) BUDGETFORSLAGET  

falder 
Kommissionen fremlægger nyt bud-

getforslag 

BUDGETTET 
vedtaget 
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Europa-Parlamentets budgetbeføjelser blev styrket med Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse, således at Parlamentet nu er medbestemmende om hele det årlige 
EU-budget sammen med Ministerrådet, idet Parlamentet dog har det sidste ord i 
sagen. 

Parlamentet indtager også en rolle i spørgsmål om udenrigspolitik og mennes-
kerettigheder. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik træder regelmæssigt i samråd med Parlamentet vedrørende EU‘s 
fælles udenrigs,- sikkerheds- og forsvarspolitik. 

Enhver udvidelse af EU og enhver indgåelse af handelsaftaler og andre internatio-
nale aftaler med stater uden for EU kræver Parlamentets godkendelse. Det forbe-
redende arbejde sker i udvalgene. 

MEP‘erne gør også en betydelig indsats på menneskerettighedsområdet og for at 
fremme demokratiske værdier på verdensplan. Sakharovprisen for tankefrihed er 
Parlamentets årlige anledning til at fremhæve sit arbejde på dette område. 



Der er afsat en til to uger til udvalgsarbejde i hver måned. På ud-
valgsmøderne drøfter MEP‘erne lovgivningsmæssige og ikke-lov-
givningsmæssige betænkninger, stiller forslag til og stemmer om 
ændringsforslag til betænkningerne samt følger op på forhandlin-
ger med Ministerrådet.  

Udvalgene bidrager aktivt til at forme den lovgivningsmæssige 
dagsorden, f.eks. ved at fremsætte bemærkninger forud for Kom-
missionens vedtagelsen af sit årlige arbejdsprogram. De indtager 
en betydningsfuld rolle i at føre tilsyn med EU‘s aktiviteter, idet de 
kontrollerer, at EU‘s budgetmidler anvendes korrekt, og at ved-
taget lovgivning og internationale aftaler faktisk gennemføres i 
henhold til de vedtagne bestemmelser. 

Udvalgene afholder også høringer med eksperter og fører kontrol 
med de øvrige EU-institutioners og -organers virke. Det forhol-
der sig faktisk således, at inden en ny Europa-Kommission kan 
tiltræde, skal alle de indstillede kommissærer stille til høring i de 
udvalg, der beskæftiger sig med deres respektive ressortområder. 

MØDEKALENDER 
FOR ALLE MØDER 
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Når en given sag skal behandles i udvalg, udpeger udvalget blandt egne 
medlemmer en ordfører, der skal have hånd i hanke med hele den beslut-
ningsproces, hvormed Parlamentet når frem til sin holdning om sagen. 

Ordføreren fremlægger et udkast til betænkning, som så kan ændres ved 
vedtagelse af ændringsforslag stillet af MEP‘erne. Den oprindelige tekst og 
ændringerne hertil, hvori også kan indgå kompromisændringsforslag aftalt 
mellem de politiske grupper, sættes derefter til afstemning i hele udvalget. 
Den betænkning, der dermed vedtages i udvalget, forelægges så hele Parla-
mentet til godkendelse på plenarmødet. 
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Parlamentet kan også nedsætte særlige udvalg, der skal tage sig af mere spe-
cifkke anliggender, og har beføjelse til at nedsætte undersøgelsesudvalg til 
at vurdere påstande om overtrædelser eller forsømmelighed i forvaltningen 
af EU-retten. Som enkelte eksempler på disse særlige udvalgs aktivitetsom-
råder kan nævnes fnansielle spørgsmål, kunstig intelligens, falske nyheder, 
dyrevelfærd og folkesundhed. 

Udvalgenes størrelse varierer betydeligt, fra 25 medlemmer af Retsudvalget 
til 81 medlemmer af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresik-
kerhed i første halvdel af valgperioden 2019-2024. Deres sammensætning 
afspejler altid de politiske gruppers indbyrdes størrelse i Parlamentet som 
helhed. 

Europa-Parlamentet indtager en ledende rolle i at fremme gennemsigtighed 
og åbenhed. Udvalgsmøderne transmitteres direkte på Parlamentets webs-
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ted og den færdige optagelse kan afspilles 
når som helst. 

LIVESTREAMING 

Debatter – live på internettet 
Udvalgene holder møde en eller to gange om 
måneden i Bruxelles. Drøftelser i udvalgene er 
ofentlige. De feste møder transmitteres direkte 
på internettet og fndes også som VOD/video on 
demand, der kan afspilles når som helst. 

Coronapandemien har betydet omfattende ibrugtag-
ning af nye teknologiske løsninger, så møderne kan 
afholdes online med mulighed for simultantolkning, 
således at alle mødedeltagere fortsat kan følge med via 
f erndeltagelse. 

Direkte transmission på: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/da 
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Faktablade om Den Europæiske Union 

Faktablade giver et enkelt og kontant overblik over EU’s institu-
tioner og politikker og den rolle, som Europa-Parlamentet spiller i 
udviklingen af disse. De foreligger på 24 sprog. 

Se alle faktablade: 
www.europarl.europa.eu/factsheets/da 

UNDERSTØTTENDE 
ANALYSER 

FAKTABLADE

 Ekspertstøtte 

Udvalgene modtager uafhængig rådgivning og skrift-
lige ekspertisebidrag (undersøgelser, orienteringer, 
indgående analyser m.v.) fra Europa-Parlamentets fors-
kellige forskningstjenester, f.eks. temadepartementerne. 

Der arrangeres også workshops og ekspertpaneler, 
så medlemmerne får mulighed for at stille og drøfte 
spørgsmål med eksperter om emner af relevans for det 
parlamentariske arbejde eller aktuelle forhold.  

 Alle baggrundsdokumenter: 
www.europarl.europa.eu/committees/da/supporting-
analyses/sa-highlights 
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Samtlige udvalg og 
underudvalg 

AFET EMPL CULT 

Udenrigsudvalget Beskæftigelse og Sociale Kultur og Uddannelse 
Anliggender 

DROI ENVI JURI 
Miljø, Folkesundhed og Underudvalget om Retsudvalget 
Fødevaresikkerhed Menneskerettigheder 

SEDE ITRE LIBE 

Underudvalget om Sikkerhed Industri, Forskning og Energi Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Forsvar og Indre Anliggender 

DEVE IMCO AFCO 

Udvikling Indre Marked og Konstitutionelle Anliggender 
Forbrugerbeskyttelse 

INTA TRAN FEMM 

International Handel Transport og Turisme Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling 

BUDG REGI PETI 

Budgetudvalget Regionaludviklingsudvalget Andragender 

FIND ALLE 
UDVALG 

CONT AGRI 
Budgetkontroludvalget Landbrug og Udvikling af 

Landdistrikter 

ECON PECH 
Økonomi og Valuta Fiskeriudvalget 

FISC Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg og 
særlige udvalg til behandling af specifkke spørgsmål. Se liste 

Underudvalget om over nuværende udvalg: 
Skatteanliggender https://www.europarl.europa.eu/committees/da/about/list-

of-committees 
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Europa-Parlamentet 

Generaldirektoratet for Interne Politikker 
Generaldirektoratet for Eksterne Politikker 

Sprogudgaver 

Denne publikation foreligger på bulgarsk, spansk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, 
engelsk (original), fransk, irsk, kroatisk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, 
nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, fnsk og svensk. 

Om udgiveren 

Tekstforfatter: Europa-Parlamentet 
Ansvarshavende afdeling: Enheden for Samordning af Redaktions- og 
Kommunikationsaktiviteter 
        editorial-secretariat@ep.europa.eu 

Redaktionen afsluttet: 

Marts 2021 
© Den Europæiske Union, 2021 

Ansvarsfraskrivelse 

Indholdet af dette dokument er udelukkende forfatterens/forfatternes ansvar og bør ikke 
betragtes som værende Europa-Parlamentets ofcielle holdning. Eftertryk og oversættelse 
af dette dokument til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives. 
Kommerciel udnyttelse kræver forudgående tilladelse fra Parlamentet. 

Ophavsret 
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© Shutterstock.com / © AdobeStock / © Den Europæiske Union  2021 – Kilde EP 
L021656 DA 
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 Læs mere om udvalgene på: 
www.europarl.europa.eu/committees/da 

HØJDEPUNKTER 
UDVALG 

DA 
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