
 

 

EUROPA-PARLAMENTETS FORMANDS AFGØRELSE 

af 20. januar 2022 

om ekstraordinære foranstaltninger, der sætter Europa-Parlamentet i stand til at 

udføre sine opgaver og udøve sine beføjelser i henhold til traktaterne  

 

 
 
EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND HAR — 
 
under henvisning til artikel 237a, 237c og 237d i Europa-Parlamentets forretningsorden, 
 
under henvisning til Formandskonferencens godkendelse på mødet den 20. januar 2022, 
 
 
ud fra følgende betragtninger: 
 
(1)  Siden ikrafttrædelsen af formandens afgørelse af 13. januar 2022 om ekstraordinære 

foranstaltninger, der sætter Europa-Parlamentet i stand til at udføre sine opgaver og 
udøve sine beføjelser ("formandens afgørelse af 13. januar 2022"), er den 
epidemiologiske situation fortsat meget bekymrende. I alle medlemsstater fortsætter 
smittespredningen med omikronvarianten, og der forventes en betydelig stigning i de 
samlede incidensrater på grund af dens øgede overførbarhed. Det forventes derfor, at 
tendenserne i smittetilfælde, hospitalsindlæggelser og indlæggelser på 
intensivafdelinger vil stige yderligere i de kommende uger. 

 
(2) Som reaktion på den nye stigning i antallet af tilfælde har mange medlemsstater truffet 

foranstaltninger for at øge den nationale vaccinationsrate for at styrke beskyttelsen mod 
covid-19 og tilbyder en yderligere såkaldt boosterdosis af en vaccine for at forbedre 
den eksisterende beskyttelse mod covid-19. Desuden fortsætter medlemsstaterne med 
at styrke deres foranstaltninger for at begrænse den øgede spredning af covid-19, 
samtidig med at de overvejer muligheder for at reducere karantæne- eller 
isolationsperioder for vaccinerede på visse betingelser. 

 
(3) På grundlag af pålidelig dokumentation, der bl.a. hidrører fra Det Europæiske Center 

for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, og som er blevet bekræftet af 
Parlamentets Enhed for Medicinsk Beredskab og Krisestyring, må det konstateres, at 
det af hensyn til sikkerheden er farligt for Parlamentet at mødes i overensstemmelse 
med sine sædvanlige procedurer som fastsat i forretningsordenen og sin vedtagne 
mødekalender. De yderligere trusler og udfordringer som følge af coronavirusset og 
dets bekymrende omikronvariant betyder fortsat ekstraordinære og – i lyset af en 



generel epidemiologisk situation, der giver anledning til meget stor bekymring, og hvor 
incidensraten og andre indikatorer forventes at stige yderligere – uforudsigelige 
omstændigheder, der ligger uden for Parlamentets kontrol. 

 
(4) Det er derfor nødvendigt at vedtage passende ekstraordinære foranstaltninger for at gøre 

det muligt for Parlamentet at fortsætte med at udføre sine opgaver og udøve sine 
beføjelser. 

 
(5) I overensstemmelse med rådgivningen fra Parlamentets Enhed for Medicinsk 

Beredskab og Krisestyring bør der i forbindelse med mødeperioder, udvalgsmøder, 
interparlamentariske delegationer og andre organer fortsat være pligt til at overholde en 
fysisk afstand på 1,5 m for at minimere sundhedsrisiciene for de personer, der er til 
stede på disse møder. 

 
(6)  Endvidere bør ordningen for fjerndeltagelse fortsat finde anvendelse på mødeperioder 

og udvalgsmøder, interparlamentariske delegationer og andre organer for at sikre, at 
medlemmerne kan udøve visse af deres parlamentariske rettigheder i elektronisk form.  

 
(7) Visse rettigheder og praksisser kan ikke udøves på korrekt vis uden medlemmernes 

fysiske tilstedeværelse og bør derfor tilpasses, så længe denne afgørelse gælder. 
 
(8) Fjernafstemningsproceduren har stor betydning for mødeperiodernes dagsorden, da den 

medfører yderligere begrænsninger for rækkefølgen af de emner, der drøftes og sættes 
under afstemning, hvilket giver mindre tid til forhandlinger. Det er derfor 
hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt ikke at sætte forhandlinger på dagsordenen 
for plenarforsamlingen om større forespørgsler, aktuelle spørgsmål og indlæg af et 
minuts varighed, at muliggøre forhandling under ét om emner, der hverken er af samme 
karakter eller vedrører samme emne, at fortsætte forhandlingerne under afstemningerne 
og at erstatte den mundtlige stemmeforklaring med en skriftlig stemmeforklaring. 

 
(9) Da afstemninger for og imod anmodninger om ændringsforslag til det endelige forslag 

til dagsorden ikke kan afholdes rettidigt i begyndelsen af en mødeperiode med 
fjerndeltagelse, kan sådanne ændringsforslag kun stilles, hvis de politiske grupper 
støtter dem ved konsensus. 

 
(10) Nogle procedurer på plenarmødet kræver mere tid under ordningen for fjerndeltagelse 

for at blive ordentligt organiseret og meddelt alle medlemmer. Det er derfor nødvendigt 
at fastsætte en frist for anmodninger om at få ordet under en procedure på plenarmødet 
uden ændringsforslag og forhandling, for anmodninger om uopsættelig forhandling, for 
anmodninger om fastslåelse af beslutningsdygtighed, for anmodninger om hemmelige 
afstemninger, for meddelelse om bemærkninger til forretningsordenen og for indlæg til 
forretningsordenen. 

 
(11) Fjerndeltagelsen giver ikke formanden mulighed for at give ordet til et medlem på noget 

tidspunkt eller for at se alle medlemmer på samme tid. Det vil derfor ikke være muligt 
at anvende catch-the-eye-proceduren eller proceduren med blåt kort og dermed give 



ikke-fordelt taletid, at kontrollere middelhøje og høje tærskler på almindelig vis eller 
tillade mundtlige ændringsforslag og mundtlige ændringer. 

 
(12) Da afstemninger under ordningen for fjerndeltagelse ikke foregår ved, at medlemmer 

stemmer enkeltvis på samme tidspunkt, men hvor hvert medlem udfylder en 
stemmeseddel indeholdende flere stemmer inden for en forud fastsat frist, skal 
rækkefølgen af afstemninger, der er fastsat i artikel 182 og 183, forstås som metoden 
til bestemmelse af afstemningsresultaterne. 

 
(13) Afstemninger på plenarmødet bør finde sted ved navneopråb, undtagen i tilfælde af 

hemmelige afstemninger, for at gøre det muligt for hvert medlem at kontrollere, om der 
er taget korrekt hensyn til deres stemme i forbindelse med fjernafstemningen. 

 
(14) Da ordningen for fjerndeltagelse i betydelig grad påvirker plenarmødernes kronologi, 

navnlig med hensyn til meddelelse af afstemninger, bør fristerne for offentliggørelse og 
godkendelse af protokollerne tilpasses. 

 
(15) Udvalgenes og de interparlamentariske delegationers tjenesterejser, 

valgobservationsmissioner, demokratiske støtteaktiviteter og interparlamentariske 
møder bør kunne godkendes på grundlag af en individuel risikovurdering og i 
overensstemmelse med de gældende nationale regler, EU-regler og internationale 
regler. Det bør også være muligt at organisere sådanne aktiviteter på afstand. 

 
(16) Mange faktorer, der er afgørende for pandemiens fremtidige udvikling, er fortsat 

uforudsigelige, herunder den mulige fremkomst af en ny variant af coronavirusset og 
alvoren af den sygdom, den kan forårsage. For at sikre forretningskontinuiteten er det 
samtidig nødvendigt at øge sikkerheden med hensyn til den gældende retlige ramme, i 
henhold til hvilken de parlamentariske aktiviteter vil blive gennemført i de kommende 
uger. Foranstaltningerne i formandens afgørelse af 13. januar 2022 bør derfor 
opretholdes indtil den 13. marts 2022. Denne afgørelse kan dog til enhver tid forlænges 
eller ændres og bør tilbagekaldes, så snart de ekstraordinære omstændigheder, der gav 
anledning til dens vedtagelse, er forsvundet.  

 
(17) Artikel 237a bør anvendes som en sidste udvej. De ekstraordinære foranstaltninger, der 

er fastsat i denne afgørelse, er strengt nødvendige, og der findes ingen mindre restriktive 
eller lige så velegnede foranstaltninger, der kan sætte Parlamentet i stand til fortsat at 
udføre sine opgaver og udøve sine beføjelser i henhold til traktaterne, samtidig med at 
sikkerheden garanteres — 

 
 
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 
 
 

Kapitel I – Parlamentets mødeperioder og møder 
 

Artikel 1 



 
1.  En mødeperiode afholdes inden for rammerne af ordningen for fjerndeltagelse, jf. 

forretningsordenens artikel 237c.  
 
2.  Medlemmerne udøver deres stemmeret i overensstemmelse med bestemmelserne i 

kapitel 1 i Præsidiets afgørelse af 8. februar 2021 om retningslinjer for afstemninger 
under ordningen for fjerndeltagelse. 

 
3.  Rettigheder og praksisser, som ikke kan udøves korrekt uden medlemmernes fysiske 

tilstedeværelse, tilpasses, jf. bilaget. 
 
 

Artikel 2 
 
1. Medlemmerne udøver deres ret til at tale på plenarmødet fra mødesalen eller fra særlige 

mødelokaler i Parlamentets forbindelseskontorer i medlemsstaterne. Der kan stilles et 
separat lokale til rådighed på det sted, hvor mødeperioden afholdes. I mødesalen kan 
medlemmerne også tale fra talerstolen. 

 
2. I mødesalen sikrer formanden, at der er en fysisk afstand på halvanden meter mellem 

deltagerne, og at kun så mange medlemmer fysisk er til stede, at kravene til fysisk 
afstand overholdes. 

 
 

Kapitel II – Udvalg og interparlamentariske delegationer 
 

Artikel 3 
 
1.  Udvalgene og de interparlamentariske delegationer tilrettelægger deres møder, 

herunder høringer og workshopper, inden for rammerne af ordningen for 
fjerndeltagelse, jf. forretningsordenens artikel 237c. 

 
2.  I udvalgene og de interparlamentariske delegationer udøver medlemmerne deres 

stemmeret i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 i Præsidiets afgørelse 
af 8. februar 2021 om retningslinjer for afstemninger under ordningen for 
fjerndeltagelse. 

 
3. Rettigheder og praksisser, som ikke kan udøves korrekt uden medlemmernes fysiske 

tilstedeværelse, tilpasses, således som det er fastsat i retningslinjerne for 
fjernafstemningsproceduren i udvalg, der er vedtaget af Udvalgsformandskonferencen.  

 
4.  I mødelokaler sikrer formanden, at der er en fysisk afstand på 1,5 meter mellem 

deltagerne. 
 
 

Artikel 4 



 
Med forbehold af de generelle regler for godkendelse kan udvalgenes og de 
interparlamentariske delegationers tjenesterejser, valgobservationsmissioner, demokratiske 
støtteaktiviteter og interparlamentariske møder godkendes fra sag til sag på grundlag af en 
individuel risikovurdering og i overensstemmelse med de gældende nationale regler, EU-regler 
og internationale regler. 
 
 

Kapitel III – Andre organer 
 

Artikel 5 
 
1.  Møder i andre organer kan afholdes inden for rammerne af ordningen for 

fjerndeltagelse, jf. forretningsordenens artikel 237c. 
 
2. I mødelokaler sikrer formanden, at der er en fysisk afstand på 1,5 meter mellem 

deltagerne.  
 

 
Kapitel VIII – Afsluttende bestemmelser 

 
 

Artikel 6 
 
Denne afgørelse berører ikke eventuelle supplerende forebyggende og sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger til afbødning af risici, der træffes af formanden, Europa-Parlamentets 
Præsidium eller af andre kompetente myndigheder i Parlamentet. 

 
 

Artikel 7 
  
1. Denne afgørelse træder i kraft den 24. januar 2022 med offentliggørelsen heraf på 

Parlamentets websted. 
 
2.  Denne afgørelse bortfalder den 13. marts 2022, medmindre den fornys, ændres eller 

ophæves inden denne dato. 
 
 
 
Strasbourg, den 20. januar 2022 
 
 
 
 
Roberta METSOLA 
  



Bilag – Mødeperioder og møder 
 
Rettigheder og praksisser, som ikke kan udøves korrekt uden medlemmernes fysiske 
tilstedeværelse, tilpasses således: 
 
1.  Større forespørgsler – artikel 139, stk. 4 og 5 

Medmindre andet fastsættes af Formandskonferencen, opføres ingen større forespørgsler, 
jf. artikel 139, på dagsordenen for plenarmødet. 

 

2.  Dagsorden for plenarmødet – artikel 158, stk. 1 
Der kan kun stilles ændringsforslag til det endelige forslag til dagsorden, hvis de politiske 
grupper støtter det ved konsensus. 
 

3.  Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling – artikel 159, stk. 4 
Ordføreren eller udvalgets formand kan senest en time før afstemningens begyndelse 
skriftligt anmode Parlamentets formand om at få ordet, jf. artikel 159, stk. 4. Formanden 
fastsætter, på hvilket tidspunkt det er muligt at få ordet. 

 
4. Kortfattet forelæggelse – artikel 160 

 Den procedure, hvorefter formanden i forbindelse med en kortfattet forelæggelse kan 
give ordet til de medlemmer, som markerer for at få ordet, finder ikke anvendelse. 

 
5. Forhandling om et aktuelt spørgsmål – artikel 162 

 Medmindre andet fastsættes af Formandskonferencen, opføres ingen forhandling om et 
aktuelt spørgsmål, jf. artikel 162, på dagsordenen for plenarmødet. 

 
6. Uopsættelighed – artikel 163, stk. 2 

En anmodning om, at forhandlingen erklæres for uopsættelig, bekendtgøres senest ved 
begyndelsen af det møde, som følger efter formandens modtagelse af anmodningen. Der 
stemmes om anmodningen på dagen for bekendtgørelsen eller under den første 
afstemning på det møde, som følger efter det møde, hvor anmodningen blev bekendtgjort.  

 
7. Forhandling under ét – artikel 164  

 Sager kan behandles under ét, selv om de hverken er af samme karakter eller vedrører 
samme emne. 

 



8. Tolkning – artikel 167, stk. 2  
 Der stilles i videst mulig omfang tolkning til rådighed (artikel 237c, stk. 2, femte led). 

 
9. Ikke-fordelt taletid – artikel 171, stk. 6 

 Den procedure, hvorefter formanden kan give medlemmerne ordet i den del af tiden, der 
ikke er fordelt på forhånd, finder ikke anvendelse. 

 
10. Blåt kort – artikel 171, stk. 8  

 Den procedure, hvorefter formanden kan give ordet til medlemmer, der ved at række et 
blåt kort op angiver, at de ønsker at stille et spørgsmål, finder ikke anvendelse. 

 
11. Indlæg af et minuts varighed – artikel 172 

 Medmindre andet fastsættes af Formandskonferencen, åbnes der ikke mulighed for 
indlæg af et minuts varighed fra medlemmer, der ønsker at henlede Parlamentets 
opmærksomhed på en politisk vigtig sag. 

 

12. Beslutningsdygtighed – artikel 178 
 En anmodning om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, skal 

fremsættes skriftligt til formanden senest en time før begyndelsen af afstemningen. Det 
alternative elektroniske afstemningssystem bruges til at kontrollere, om det fornødne 
antal medlemmer er til stede. 

 

13. Tærskler – artikel 179, stk. 4, første led 
 Hvis en artikel, hvor en middelhøj eller høj tærskel er fastlagt, finder anvendelse under 

et møde, tæller støtte fra en politisk gruppe som støtte fra alle medlemmer, der tilhører 
den støttende gruppe. 

 
14. Mundtlige ændringsforslag og mundtlige ændringer – artikel 180, stk. 6 

 Mundtlige ændringsforslag og mundtlige ændringer kan ikke sættes under afstemning.  
 

15. Afstemningsrækkefølge – artikel 182 og 183  
 Bestemmelserne i artikel 182 og 183 om rækkefølgen af afstemninger skal ikke forstås 

som en henvisning til afstemningernes kronologiske rækkefølge, men til metoden til 
bestemmelse af afstemningsresultaterne. 

 



16. Forhandlinger under afstemningen – artikel 182, stk. 4, og artikel 187, stk. 2, andet afsnit 
 Forhandlinger kan finde sted mellem begyndelsen og afslutningen af fjernafstemning. 

 
17. Afstemning ved navneopråb – artikel 190  

 Der stemmes ved navneopråb, selv om der ikke er anmodet om afstemning ved 
navneopråb, undtagen når der foretages hemmelig afstemning. 

 
18. Hemmelig afstemning – artikel 191, stk. 2 

 En anmodning om hemmelig afstemning skal indgives skriftligt til formanden senest 24 
timer før begyndelsen af den relevante afstemning.  

 
19. Stemmeforklaringer – artikel 194 

 Der afgives ingen mundtlige stemmeforklaringer. Skriftlige stemmeforklaringer må ikke 
overstige 400 ord. 

 
20. Bemærkninger til forretningsordenen – artikel 195  

 Der gives skriftlig meddelelse om bemærkninger til forretningsordenen til formanden 
senest en time før mødets begyndelse eller begyndelsen af det pågældende punkt på 
dagsordenen. 

 

21. Indlæg til forretningsordenen – artikel 197-201  
 Indlæg til forretningsordenen, jf. artikel 197, 198, 199, 200 eller 201, er kun tilladt, hvis 

der er givet skriftlig meddelelse til formanden senest 24 timer forinden. Formanden 
underretter straks medlemmerne om sådanne forslag ved offentliggørelse på 
Parlamentets websted eller på den bedste alternative måde. Der stemmes om forslaget 
ved den relevante afstemning. 

 
22. Protokol – artikel 202 

 En protokol fra hvert møde stilles til rådighed mindst en time før begyndelsen af det 
første møde i den følgende mødeperiode. Protokollen forelægges for Parlamentet til 
godkendelse ved begyndelsen af det første møde efter det tidspunkt, hvor de blev stillet 
til rådighed. 


