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Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bygger på det repræsentative demokrati.

Borgerne repræsenteres direkte på  
EU-plan i Europa-Parlamentet.

Medlemsstaterne repræsenteres i Det Europæiske Råd af deres 
stats- eller  regeringschefer og i Rådet af deres regeringer, der 
selv er demokratisk ansvarlige enten over for deres nationale 
parlamenter eller over for deres borgere.

Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter skal i fællesskab tilret-
telægge og fremme et effektivt og 
regelmæssigt interparlamentarisk 
samarbejde inden for EU.

De nationale parlamenter bidrager aktivt til, at 
Unionen kan fungere tilfredsstillende, ved

En konference af parlamentariske organer med ansvar 
for EU-anliggender (COSAC) kan forelægge Euro-
pa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen de bidrag, 
som den finder hensigtsmæssige. Denne konference 
skal endvidere fremme udveksling af oplysninger og 
bedste praksis mellem de nationale parlamenter og 
Europa-Parlamentet.

PARLAMENTERNE  I DEN EUROPÆISKE UNION

...at blive holdt orienteret af 
EU-institutionerne og ved at 
få tilsendt udkast til lovgiv-
ningsmæssige EU-retsakter.

...at sikre, at nærhedsprincippet 
respekteres.

...at deltage i evalueringsme-
kanismerne for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdig-
hed og medvirke til den politiske 
kontrol med Europol og evalue-
ringen af Eurojust.

...at deltage i procedurer til revi-
sion af EU-traktaterne.

...at blive underrettet om ansøg-
ninger om medlemskab af EU.

...at deltage i det interparlamen-
tariske samarbejde mellem de 
nationale parlamenter og med 
Europa-Parlamentet.

* Fra 1. februar 2021 har Europa-Parlamentet 705 pladser efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU den 31. januar 2021.

Kilde: Artikel 12 i Traktaten om Den Europæiske Union og artikel 9 og 10 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union (nr. 1), der er knyttet til traktaterne 
som bilag.

705 pladser*

European Union
Council of the
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Forord af Europa-Parlamentets næstformænd med ansvar for forbindelserne 
med de nationale parlamenter i EU

Europa befinder sig på tidspunktet for offentliggørelsen af denne årsberetning i en hidtil uhørt 
svær situation som følge af Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede invasion af 
Ukraine. Den forfærdelige krig, som Kreml fører mod den ukrainske befolkning, har kulkastet den 
europæiske sikkerhedssituation, der ellers har bestået siden 1991. Den Europæiske Union har i denne 
situation været forenet i sit mål om at sikre fred, sikkerhed, demokrati og frihed i Europa og har 
truffet strategiske og beslutsomme skridt, der indikerer en begyndende tendens til at ville udvikle 
sig til en egentlig faktor på forsvars- og sikkerhedsområdet. 

Coronapandemiens andet år var endnu et udfordrende forløb for Europa-Parlamentet og det 
tværparlamentariske samarbejde. Pandemien pålagde begrænsninger, der ligesom i 2020 tvang 
os parlamentarikere til hovedsageligt at holde vores møder i videokonferencens teknologiske 
mødelokaler.

Ligesom i 2020 var konferencen om Europas fremtid kernen i de tværparlamentariske debatter 
sidste år. Både de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet har arbejdet tæt sammen om 
konferencen og spillet en central rolle i denne debat om udformningen af Europas fremtid. De har 
arbejdet sammen om at forfægte borgernes interesse i at gøre deres bidrag til omformningen af 
EU's politikker og institutioner såvel som parlamenternes rolle som folkevalgte repræsentanter for 
deres borgere.

Andre emner, såsom pandemiens udvikling, og hvordan EU bør tackle den efterfølgende sociale 
og økonomiske krise med genopretningsplaner efter pandemien, blev også drøftet bredt på vores 
møder.

Alle interparlamentariske aktiviteter skulle afholdes enten helt på afstand eller i et hybridformat1, 
selv om både det portugisiske og det slovenske formandskab oprindeligt havde til hensigt at 
afholde arrangementer med fysisk fremmøde. Smittesituationen gjorde det dog umuligt at afholde 
møderne på denne måde.

Disse begrænsninger fandt der en jævn intensivering sted i det interparlamentariske samarbejde 
og den lovgivningsmæssige dialog med EU's nationale parlamenter, og de interparlamentariske 
arrangementer nød generelt en usædvanlig høj deltagelse af parlamentarikere fra både Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter.

Det er klart, at coronapandemien fortsat stillede organisatoriske hindringer i vejen for en 
gnidningsløs afvikling af interparlamentariske konferencer. Initiativtagerne – Europa-Parlamentet og 
det portugisiske og slovenske parlament under disse landes formandskab – håndterede imidlertid 
med succes de iboende praktiske udfordringer i forbindelse med fjernmøder eller hybridmøder 
og byggede videre på deres seneste erfaringer med dette nye format, som førte til møder med 
stor tilsøgning og livlige drøftelser. Hyppigheden og intensiteten af interparlamentariske aktiviteter 
på trods af coronapandemiens genopblussen illustrerer betydningen af interparlamentarisk 
samarbejde, da udvekslingen af synspunkter mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter er et af omdrejningspunkterne i det moderne folkestyre. Desuden er vi af den 
faste overbevisning, at en styrkelse af vores parlamenters rolle som repræsentanter for borgerne, 
og en yderligere styrkelse af det interparlamentariske samarbejde, er af vital betydning for det 
europæiske demokratis fremtid.

De mest avancerede IT-løsninger har gjort det muligt for os at fortsætte og endda styrke vores 
udvekslinger, og vi anerkender, at videokonferenceteknologien i hensigtsmæssigt omfang giver 

1 Nogle medlemmer af det organiserende parlament, dvs. Europa-Parlamentet eller formandskabslandets parlament, 
var fysisk til stede, mens andre parlamentsmedlemmer deltog på afstand.
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mulighed for at reducere CO2-fodaftrykket fra parlamentariske møder og dermed bidrage til at 
nå Europas bæredygtigheds- og klimamål. Vi er imidlertid alle overbevist om, at der ikke findes 
nogen teknologisk løsning, der kan erstatte møder ansigt til ansigt. Vi nærer indtrængende håb 
om, at pandemien i 2022 vil blive bragt til ophør, og at der vil ske en tilbagevenden til personlige 
interparlamentariske møder, besøg og andre aktiviteter.

Vi vil gerne takke den forhenværende første næstformand Mairead McGuinness for hendes 
engagement og bidrag til Europa-Parlamentets forbindelser med de nationale parlamenter, inden 
hun blev valgt til Kommissionen i januar 2022.
Som næstformænd for forbindelserne med de nationale parlamenter tilskynder vi til 
interparlamentarisk dialog og er overbevist om, at Europa-Parlamentet og EU's nationale parlamenter 
fortsat er vigtige partnere i udformningen af Europas fremtid. Vi er fast besluttet på at fortsætte 
vores arbejde med nationale parlamentarikere for at sikre, at EU forbliver et fredeligt og velstående 
sted for sine borgere.

Europa-Parlamentets første næstformand Othmar Karas og næstformand Dita Charanzová i Parlamentet i Strasbourg 
© Den Europæiske Union 2021- EP/Andrea Adriani

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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CENTRALE UDVIKLINGSTRÆK OG DE VIGTIGSTE 
EMNER PÅ DEN INTERPARLAMENTARISKE DAGS-
ORDEN I 2021
Arbejdet i Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter blev i 2021 varetaget under 
politisk ledelse og vejledning af David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola 
(som første næstformand) sammen med næstformand Dita Charanzová, ansvarlig for forbindelserne 
med de nationale parlamenter, og Antonio Tajani, formand for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender (AFCO) og for Udvalgsformandskonferencen.

Coronapandemiens andet år forventedes fra starten at blive et politisk udfordrende år. Pandemien 
var i alles bevidsthed, navnlig hvad angår håndtering af dens økonomiske og sociale eftervirkninger, 
opnåelse af en grøn, digital og bæredygtig genopretning og sikring af parlamentarisk kontrol 
i denne henseende. Af andre, meget relevante emner, der blev drøftet på adskillige møder, kan 
desuden nævnes EU's migrationspolitik, retsstatssituationen i medlemsstaterne og EU's sikkerhed 
og udenrigspolitiske optræden i forbindelse med et stadig mere ustabilt internationalt miljø.

I løbet af året udvekslede parlamenterne synspunkter og erfaringer om foranstaltninger til 
bekæmpelse af nye bølger af pandemien, herunder EU's vaccinationsstrategi, hvor de gentog 
deres støtte til en fælles EU-tilgang til covid-19-vacciner, EU's digitale covidcertifikat og den nye 
fremtidssikrede EU-ramme for sundhedssikkerhed – den europæiske sundhedsunion – som 
har til formål at forbedre indsatsen over for grænseoverskridende sundhedskriser, forbedre 
sygdomsforebyggelsen og intensivere det tværnationale samarbejde.

Status for konferencen om Europas fremtid og parlamenternes forventninger til resultatet stod på 
dagsordenen for interparlamentariske møder tillige med den bekymrende stigning i energipriser i 
anden halvdel af året og de alvorlige konsekvenser heraf for virksomheder og forbrugere. 

Vedtagelsen af politiske tekster blev, som det på grund af pandemien var tilfældet i 2020, og 
som sædvanligvis er genstand for intense forhandlinger på møder, erstattet af andre procedurer. 
På konferencen af de parlamentariske udvalg for EU-anliggender (COSAC) fremlagde både det 
portugisiske og det slovenske formandskab skrivelser til EU-institutionerne, der opsummerer de 
parlamentariske initiativer, der er taget under deres respektive formandskaber. Da konferencen af 
parlamentsformænd også blev afholdt på afstand, erstattede "formandskabets konklusioner" de 
konventionelle konklusioner. Ikke desto mindre vedtog konferencen to betænkninger: 

• en om styrket interparlamentarisk samarbejde gennem moderne teknologi

• en fra Arbejdsgruppen om Ajourføring af Retningslinjerne for Interparlamentarisk Samarbejde 
(IPC) 

Den interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den 
fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) valgte også en endelig erklæring fra formændene i stedet 
for konklusioner, som blev anset for at være for vanskelige at vedtage på fjernmøde.

På trods af de oprindelige hensigter fra både det portugisiske og det slovenske formandskab var alle 
COSAC-møder, interparlamentariske møder og arrangementer organiseret af Europa-Parlamentet, 
herunder interparlamentariske udvalgsmøder, den europæiske parlamentariske uge og Gruppen for 
Fælles Parlamentarisk Kontrol med Europol (JPSG), nødt til at blive holdt i et fjern- eller hybridformat 
på grund af smittesituationen, som ikke gjorde det muligt at afholde større møder med fysisk 
fremmøde i formandskabslandenes hovedstæder eller i Bruxelles.

Der skete en yderligere stigning i antallet af interparlamentariske møder i 2021, en fortsættelse af 
tendensen fra 2020. Antallet af deltagere fra både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 
steg også betydeligt.
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Denne stigning i deltagelsen syntes navnlig at være frembragt ved muligheden for at deltage i 
fjernmøder i stedet for at måtte rejse. Coronapandemiens andet år har skabt øget impuls til brugen 
af digitale værktøjer, hvilket måske peger frem mod måder, hvorpå interparlamentariske møder kan 
afholdes i fremtiden, da formatet kan forblive hybridform på mellemlang eller endog lang sigt efter 
pandemien. Som det er kommet til udtryk i flere interparlamentariske fora, er der imidlertid en fælles 
forståelse af, at der ikke findes nogen teknologisk løsning, der kan erstatte møder ansigt til ansigt, og 
at fysiske møder bør genoptages, så snart smittesituationen tillader det.

På grund af coronasituationen og de gældende regler i Europa-Parlamentet fandt der ingen nye 
delegationer eller besøg sted i 2021. Der fandt imidlertid en række drøftelser på afstand sted mellem 
medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Der fandt heller ingen bilaterale 
besøg fra de nationale parlamenter sted til Europa-Parlamentets bygninger. 

Europa-Parlamentet intensiverede sine forbindelser med de nationale parlamenter gennem 
formelle og uformelle udvekslinger mellem sin næstformand med ansvar for forbindelserne med 
de nationale parlamenter og COSAC og flere COSAC-formænd og deres respektive EU-udvalg.

De af pandemien skabte begrænsninger betød, at videokonferencer viste sig at være et særligt 
vellykket og effektivt format for uformelle briefinger, ad hoc-møder og nærmere bestemte drøftelser 
med talere på højt plan, selv om medlemmer af både de nationale parlamenter og Europa-
Parlamentet har meldt ud om, hvordan de har savnet de mere interaktive træf ansigt til ansigt og de 
personlige kontakter. Dette værktøj forventes fortsat at være en vigtig kommunikationsmetode for 
nærmere fokuserede og direkte bilaterale drøftelser, selv om det aldrig vil være i stand til at skabe 
samme merværdi som at mødes ansigt til ansigt.

Sundhedskrisen har også resulteret i øget online og elektronisk (skriftlig) udveksling af oplysninger 
mellem parlamenter, navnlig inden for rammerne af Det Europæiske Center for Parlamentarisk 
Forskning og Dokumentation og netværket for interparlamentarisk EU-informationsudveksling 
(IPEX). Stigningen på mere end 80 % i antallet af henvendelser, der blev modtaget i henhold til 
protokol nr. 2 til traktaterne mellem 2020 og 2021, kan forklares ved, at EU-institutionerne og de 
nationale parlamenter havde tilpasset sig konsekvenserne af coronapandemien i 2021 og fungerede 
fuldt ud som lovgivende myndighed. 

De nationale parlamenter fremkom således med et stort antal bidrag i henhold til protokol nr. 2, 
navnlig som reaktion på en række lovforslag om miljø, retlige og indre anliggender. Statistikken 
bekræfter, at de nationale parlamenter oftere anvender protokol nr. 2 til at udtrykke deres holdninger 
om indholdet i forslagene end om nærhedsprincippet. Dette afspejler muligvis, at de ønsker at blive 
nærmere involveret i den indholdsmæssige side af lovgivningsprocessen. 

Antallet af bidrag, der blev indsendt som led i den uformelle politiske dialog, steg også betydeligt: 
fra 179 i 2020 til 222 i 2021 (+24 %), sandsynligvis fordi Kommissionen som reaktion på pandemien i 
2021 var meget produktiv hvad angår forslag til ny lovgivning.

2021 markerede også lanceringen og gennemførelsen af IPEX v3. En af de vigtigste nyskabelser i 
den nye platform er, at den gør det muligt for parlamenterne at uploade nye typer dokumenter, 
og ikke nødvendigvis dem, der er knyttet til nærhedsparameteren (begrundede udtalelser eller 
bidrag inden for rammerne af den uformelle politiske dialog). Disse såkaldte initiativdokumenter 
har til formål at tilskynde til interparlamentarisk samarbejde på en række områder såsom i) den 
flerårige finansielle ramme, ii) EU's internationale aftaler, iii) Kommissionens arbejdsprogram, iv) 
parlamentariske bidrag til arbejdet på konferencen om Europas fremtid og v) initiativer inden for 
demokratistøttenetværket.

Traditionelt fokuserer det interparlamentariske samarbejde på politiske og institutionelle 
emner og drøftelser. Systemet for tidlig varsling, som forbinder de nationale parlamenter til 
EU's lovgivningsproces gennem nærhedstjekket, har udløst en omfattende lovgivningsmæssig 



8

dialog, der rækker langt ud over selve nærhedsaspektet. I de senere år har der også været rettet 
opmærksomhed mod parlamentarisk kontrol og tilsyn med EU's udøvende magtudøvelse og 
dens agenturer, især på området for retlige og indre anliggender. Det parlamentariske samarbejde 
udvikler sig også på området for EU's eksterne politikker, hovedsageligt inden for rammerne af FUSP/
FSFP, men også inden for parlamentarisk diplomati, demokratistøtte og samarbejde i multilaterale 
og endda globale fora, for at fremme europæiske værdier og interesser.

I 2021 blev følgende tilbagevendende emner behandlet inden for flere interparlamentariske fora og 
i bilaterale drøftelser:

i. EU's reaktion på pandemien og genopretningsplanerne

I løbet af året drøftede EU-parlamentarikere udviklingen i coronapandemien og navnlig EU's 
reaktion på virussens globale genopblussen og de nye varianter. De reflekterede også over, 
hvordan de sociale og økonomiske konsekvenser af pandemien kan tackles gennem investeringer, 
konkurrenceevne og færdigheder, og hvordan der kan opnås en bæredygtig og grøn genopretning. 
Dette spørgsmål dominerede drøftelserne under den europæiske parlamentariske uge og var et 
af hovedemnerne for COSAC-formandsmødet under det portugisiske rådsformandskab. Mere 
specifikt var de nationale parlamenters rolle i gennemførelsen af de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner et af højdepunkterne på COSAC's plenarmøde.

Irene Tinagli, formand for Europa-Parlamentets Økonomi- og 
Valutaudvalg (ECON), og Luís Capoulas Santos, formand for 
det portugisiske parlaments Europaudvalg, på ECON-
udvalgets interparlamentariske udvalgsmøde om 
"overvindelse og genopretning efter covid-19-krisen", 22. 
februar 2021 
© Den Europæiske Union 2021- Philippe BUISSIN 

ii. Konferencen om Europas fremtid

Medlemmerne af Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter fortsatte overvejelserne 
om Europas fremtid inden for rammerne 
af konferencen om Europas fremtid, som forventes afsluttet i 2022. Den seneste udvikling på 
konferencen og betydningen af den parlamentariske dimension af dens processer og drøftelser 
blev fremhævet på en række interparlamentariske møder, navnlig COSAC's plenarmøde den 29.-30. 
november 2021.

Charles Goerens, næstformand for Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO), Gašper Dovžan, 
statssekretær i Republikken Sloveniens udenrigsministerium, og Guy Verhofstadt, medformand for bestyrelsen for konferencen 
om Europas fremtid, på AFCO's interparlamentariske udvalgsmøde "De nationale parlamenters forventninger til konferencen 
om Europas fremtid", 9. november 2021 
© Den Europæiske Union 2021 — Alexis HAULOT
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iii. Retsstatsprincippet, demokrati og grundlæggende rettigheder

Eftersom respekt for retsstatsprincippet blev en tværgående prioritet i alle EU-politikker, blev 
dette også afspejlet i forskellige interparlamentariske debatter under hensyntagen til de nationale 
parlamenters afgørende rolle i beskyttelsen og håndhævelsen af EU's værdier og love og i det 
portugisiske rådsformandskabs prioriteter.

I den forbindelse fokuserede drøftelserne også på indvirkningen på demokratiet og de grundlæggende 
rettigheder af de pandemiforanstaltninger, som mange regeringer har truffet, navnlig med henblik 
på at sikre den kontrol med den udøvende magt, som parlamenterne skal udøve. Med henblik herpå 
afholdt Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
(LIBE) den 9. december et interparlamentarisk udvalgsmøde om retsstatssituationen i EU. Mødet 
blev delt i to paneler, et med henblik på drøftelser om Kommissionens årlige retsstatsrapport for 
2021 og et under overskriften "Vejen frem for mekanismen for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder". Spørgsmålet om anvendelse af konditionalitetsregler for at knytte 
udbetalingen af EU-midler sammen med respekten for retsstatsprincippet blev også drøftet 
bredt. Desuden drøftede COSAC-formandsmødet den 19. juli 2021 også europæiske værdier og 
retsstatsprincippet i Unionen. 

Juan Fernando López Aguilar, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (LIBE), og Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender, på LIBE-udvalgets interparlamentariske 
udvalgsmøde om retsstatssituationen i EU den 9. december 2021 
© Den Europæiske Union 2021 — Alexis HAULOT

iv.  Den grønne og den digitale omstilling

Den grønne og den digitale omstilling er en nøgleprioritet for von der Leyen-Kommissionen og var 
et af hovedemnerne for debatterne, ikke mindst under den europæiske parlamentariske uge 2021. 
Behovet for fælles EU-regler om tilgængelige og menneskecentrerede teknologier, der respekterer 
EU's værdier, samt EU's planer om at anvende digitale teknologier såsom kunstig intelligens, 
supercomputere og dataplatforme i bredere forstand blev også drøftet.

Endvidere havde denne udgave et grønnere fokus i 2021, da der blev lagt særlig vægt på 
klimaforandringerne og deres voksende rolle i EU's økonomiske, budgetmæssige og sociale 
politikker.

Forud for FN's klimakonference i Glasgow slog parlamentarikere til lyd for at fremskynde 
klimaindsatsen i hele verden og opfordrede EU til fortsat at være førende på verdensplan i 
bekæmpelsen af klimaændringer. De understregede også behovet for en retfærdig omstilling til en 
grøn økonomi.
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v. Migration

Migration stod fortsat højt på dagsordenen sidste år. Europa-Parlamentet har siden det tyske 
rådsformandskab afholdt fjernkonferencer på højt plan om migration og asyl i samarbejde med 
hvert formandskab og trioen af relevante parlamenter. Det franske parlament vil afholde et sådant 
arrangement under det franske formandskab. 

vi. EU's plads i verden

Mens pandemiens alvorlige økonomiske, sociale, politiske og geopolitiske konsekvenser fortsat 
havde indvirkning på centrale aspekter af EU's FUSP og FSFP, skete der samtidig en fortsat forværring 
af EU's eksterne sikkerhedssituation i 2021, hvilket var et af de mest omdiskuterede emner i 
interparlamentariske fora om udenrigspolitiske spørgsmål. 

Drøftelserne inden for rammerne af den interparlamentariske konference om FUSP/FSFP fokuserede 
på det globale udbrud af coronapandemien som en skillevej, der afgørende vil forandre de 
internationale forhold og virke som en katalysator for forandring af verdensordenen. Medlemmer, 
der deltog i dette samarbejde, understregede den grundlæggende betydning af EU's interne 
modstandsdygtighed, af at udvikle nye partnerskaber og af at styrke EU's multilaterale vision på 
verdensplan, samtidig med at de glædede sig over initiativerne Team Europe og global indsats for 
bekæmpelse af coronavirus, som hjælper partnerlandene med at tackle pandemiens konsekvenser. 

De opfordrede medlemsstaterne til at udvise ægte politisk vilje til at presse på med EU's 
udenrigspolitiske mål og modvirke tredjelandes forsøg på at så splid inden for EU, og bemærkede, 
at der stadig er et betydeligt uudnyttet potentiale for at kombinere og integrere alle dele af EU's 
optræden udadtil – herunder både hård og blød magt – for at nå målene for FUSP og FSFP.

Brexit og det første år med den nye EU-britiske handels- og samarbejdsaftale var endnu et 
tværgående og tilbagevendende emne.
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1. INSTITUTIONELLE INTERPARLAMENTARISKE 
ORGANER

1.1 Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg 
(COSAC)

COSAC, eller Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg, blev oprettet i november 
1989 i Paris. Den er unik derved, at den er det eneste interparlamentariske forum, der er fastsat i 
traktaterne (se protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union). Det 
nationale parlament i den medlemsstat, der har det roterende rådsformandskab, spiller en ledende 
rolle for fastlæggelsen af COSAC's udviklingsretning og arbejde. Den støttes af en formandstrojka, 
som Europa-Parlamentet er fast medlem af. Formandskabet får organisatorisk støtte fra et lille 
sekretariat, der fungerer i Europa-Parlamentets regi og ledes af en embedsmand udlånt fra et 
nationalt parlament ("det permanente medlem"). Se  www.ipex.eu

Det portugisiske parlament, Republikkens Forsamling, indviede den parlamentariske dimension 
af det portugisiske formandskab for Rådet med formandsmødet den 11. januar 2021. Både dette 
møde og det 65. COSAC-plenarmødet blev afholdt med fjerndeltagelse på trods af formandskabets 
oprindelige intentioner om at afholde begivenhederne personligt, hvilket desværre blev umuliggjort 
af smittesituationen.

Formandsmødet, der blev afholdt i januar, fokuserede på tilgange til at imødegå pandemien, 
herunder at bevæge sig frem imod opbygningen af en europæisk sundhedsunion, håndtering 
af virkningerne af sundhedskrisen og fremme af genopretningen i EU. Genopretnings- og 
resiliensplanerne var et fokusområde for det portugisiske formandskab og var genstand for 
omfattende drøftelser. Parlamentsmedlemmerne drøftede også de andre portugisiske prioriteter, 
f.eks. styrkelse af den europæiske sociale model og EU's grundlæggende værdier, og hvordan man 
kan fremme Europas autonomi, men samtidig forblive åben over for resten af verden.

MEP'er og nationale parlamentarikere gjorde på COSAC's plenarmøde den 31. maj til 1. juni 2021, 
der havde deltagelse af Portugals premierminister António Costa, status over det portugisiske 
rådsformandskab og drøftede emnet et socialt Europa og resultaterne af topmødet i Porto. De 
udvekslede også synspunkter om gennemførelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner 
og betydningen af parlamentarisk kontrol i denne henseende. Et yderligere møde var helliget 
konferencen om Europas fremtid, hvor medformændene for konferencens bestyrelse Guy 
Verhofstadt MEP og kommissær Dubravka Šuica redegjorde for, hvordan konferencen ville blive 
organiseret, og hvilke skridt der hidtil var taget. Mødet blev ledet af Antonio Tajani, formand for 
Europa-Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender (AFCO), som tilførte betydelig impuls 
forud for konferencen ved at tale om AFCO's arbejde.

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/
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Europa-Parlamentets første næstformand Roberta Metsola på det 65. COSAC-plenarmøde, 31. maj-1. juni 2021 
© EU-EP

I juli 2021 overgik COSAC-formandskabet til det slovenske parlament, som på grund af de fortsatte 
begrænsninger skabt af pandemien ligeledes var nødt til at afholde COSAC-arrangementer på 
afstand.

Formændenes møde fandt sted den 19. juli 2021. Det slovenske formandskab videreførte 
bestræbelserne på, at EU udviser modstandskraft og skaber genopretning og strategisk autonomi for 
at håndtere pandemien, samt overvejelser om Europas fremtid inden for rammerne af konferencen 
om samme. Alle disse emner blev drøftet af parlamentarikere på formandsmødet, samt endvidere 
situationen for de europæiske værdier og retsstatsprincippet i EU, sikkerheden i EU og stabiliteten 
i nabolandene. Kommissæren med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, blev opfordret 
til at fremlægge Kommissionens nye EU-strategi for cybersikkerhed, der har til formål at styrke 
Europas kollektive genopretningsevne over for cybertrusler og gøre det muligt for EU's borgere og 
virksomheder at drage fordel af tillidsvækkende og pålideligt fungerende tjenester.

COSAC - formandsmøde den 16. juli 2021 
© Den Europæiske Union 2021 - Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter – websted
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Det 66. COSAC blev afholdt ved fjerndeltagelse i slutningen af november. Det slovenske formandskab 
for Rådet blev drøftet med deltagelse af statssekretæren fra det slovenske udenrigsministerium. 
En debat om det europæiske perspektiv for Vestbalkan tiltrak sig stor interesse, idet flertallet af 
talerne gik ind for at støtte denne proces, samtidig med at det blev bemærket, at der er behov 
for fuld overholdelse af kriterierne og de nødvendige reformer, navnlig inden for demokrati og 
retsstatsprincippet. Parlamentsmedlemmerne udvekslede også synspunkter om unges fremtidige 
rolle i EU's beslutningsprocesser og drøftede endnu en gang den seneste udvikling i konferencen om 
Europas fremtid og betydningen af den parlamentariske dimension i dens processer og drøftelser.

Det slovenske formandskab afsluttede også udnævnelsen af et nyt fast medlem af COSAC-
sekretariatet for 2022-2023.

Hverken det 65. eller 66. COSAC-plenarmøde vedtog et bidrag i form af en politisk erklæring. Både det 
portugisiske og det slovenske formandskab fulgte det tyske og kroatiske formandskabs eksempel 
under coronapandemien i 2020 til at fremlægge en skrivelse stilet til EU-institutionerne, hvori 
opsummeredes de parlamentariske initiativer, der er taget under deres respektive formandskaber.

Der skulle også i 2021 føres forhandlinger om de EU-britiske forbindelser, denne gang inden for 
rammerne af handels- og samarbejdsaftalen. COSAC-formandstrojkaen fortsatte praksis med at 
invitere det britiske parlament til deltagelse, efter anmodning fra både Overhuset og Underhuset 
med henblik på at opretholde givtige interparlamentariske forbindelser. 

Tilsvarende gjorde fordelagtigheden ved at afholde møder via videokonference det også dette år 
muligt at afholde yderligere møder som supplement til COSAC-formands- og -plenarmøderne. Begge 
formandskaber fulgte også det kroatiske og tyske eksempel med at arrangere uformelle drøftelser 
for COSAC-formændene med højtstående talere, nemlig EU-kommissærer. Formandstrojkamøderne 
blev også afholdt i god tid forud for de vigtigste COSAC-møder i stedet for blot aftenen forinden.

Bilag I indeholder en liste over COSAC-arrangementer og -møder.

Vigtigste udvikling i 2021: 

• COSAC-drøftelserne steg i antal i 2021 med endnu flere uformelle drøftelser med højtstående 
talere fra Kommissionen.

• På grund af smittesituationen, som ikke gjorde det muligt at deltage ved fysisk fremmøde i 
større i formandskabernes hovedstæder, måtte alle COSAC-møder i 2021 afholdes på afstand.

• Europa-Parlamentet intensiverede sine arbejdsforbindelser og sit samarbejde under COSAC, 
og var således talstærk og regelmæssigt repræsenteret på COSAC-møderne.
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1.2 Konferencen af parlamentsformænd i EU (EUSC) 

Stockholm-retningslinjerne for konferencen af parlamentsformænd i EU blev vedtaget i 2010. De 
foreskriver, at den medlemsstat, der har formandskabet i andet halvår af et givet år, tilrettelægger 
et årligt møde for parlamentsformændene til afholdelse til foråret under det følgende formandskab. 
Denne konference vedtager uforpligtende konklusioner fra formandskabet. Den har også til opgave 
at overvåge koordineringen af interparlamentariske EU-aktiviteter.

Dagsordenen for konferencen udarbejdes på mødet for generalsekretærerne for parlamenterne i EU. 
www.ipex.eu

Da EUSC i 2020 måtte aflyses på grund af pandemien, tog det tyske formandskab initiativ til at 
afholde konferencen i 2021 via videokonference fra Berlin i maj 2021.

Konferencen blev forkortet til en halv dag og indledt med en velkomsttale af Wolfgang Schäuble, 
formanden for Forbundsdagen, og Reiner Haseloff, formand for Forbundsrådet. Europa-Parlamentet 
var repræsenteret ved første næstformand Roberta Metsola.

Parlamentsformændene drøftede emnet "Digitalisering og ændringer i det offentlige rum – 
faremomenter og muligheder for det repræsentative demokrati". Metsola betonede under debatten 
behovet for at værne om ukrænkeligheden af valg til Europa-Parlamentet og for yderligere at 
øge gennemsigtigheden i EU. Hun beskrev konferencen om Europas fremtid med dens stærke 
parlamentariske dimension som en mulighed for at tilskynde til større offentlig deltagelse i EU.

Da EUSC blev afholdt på afstand, blev der ikke vedtaget nogen konklusioner; disse blev erstattet 
af "formandskabets konklusioner" koordineret med de øvrige medlemmer af trojkaen (Finland, 
Slovenien og Europa-Parlamentet).

Ikke desto mindre gav mødet mulighed for at vedtage to betænkninger, der var blevet udsat siden 
konferencen i 2020, som var blevet aflyst på grund af pandemien. Begge betænkninger var blevet 
enstemmigt vedtaget på generalsekretærernes møde i marts 2021:

• en om styrket interparlamentarisk samarbejde gennem moderne teknologi

• en fra Arbejdsgruppen om Ajourføring af Retningslinjerne for Interparlamentarisk Samarbejde 
(IPC)  

På EUSC i Wien i april 2019 blev der indgivet en anmodning til det finske formandskab om at 
oprette en arbejdsgruppe til at fremsætte et forslag om ajourføring af retningslinjerne fra 2008 for 
interparlamentarisk samarbejde i Den Europæiske Union. Arbejdsgruppen blev også givet i opdrag 
at rapportere om, hvordan moderne kommunikationsmetoder kan udnyttes bedre for at lette det 
interparlamentariske samarbejde.

Arbejdsgruppen fremlagde sine resultater på mødet for generalsekretærerne for EU-
medlemsstaternes parlamenter i Helsingfors (26. og 27. januar 2020). På grund af aflysningen af EUSC 
i maj 2020 kunne disse rapporter imidlertid ikke vedtages, så det finske parlament anmodede om, 
at det tyske konferenceformandskab så fremlagde dem på parlamentsformændenes møde til maj 
2021.

Rapport om styrket interparlamentarisk samarbejde gennem moderne teknologi

Rapporten om interparlamentarisk samarbejde ved hjælp af moderne teknologi blev oprindelig 
udarbejdet af arbejdsgruppen til fremlæggelse i starten af 2020, inden coronapandemien medførte 
pludselige ændringer i brugen af IT-teknologi. Det tyske formandskab vedkendte med samtykke 

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/
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fra den finske leder af arbejdsgruppen behovet for at ændre rapporten for at afspejle erfaringerne 
fra pandemien. Der blev derfor forelagt en revideret tekst på generalsekretærernes møde den 29. 
marts 2021. Dette blev ændret yderligere, inden den blev vedtaget af EUSC den 14. april 2021.

Den endelige rapport, som blev enstemmigt vedtaget af konferencen, indeholder følgende 
anbefalinger:

• noterer sig, at der ikke kan være tale om at erstatte de interparlamentariske konferencer, der 
er etableret som permanente rammer ved artikel 2 i retningslinjerne for interparlamentarisk 
samarbejde i EU, medmindre det er umuligt at afholde et fysisk møde, i hvilket fald teknologi 
kan være et pålideligt og rimeligt alternativ;

• anfører, at videokonferencer, når det er hensigtsmæssigt, giver mulighed for at mindske 
mødernes CO2-aftryk og dermed bidrage til at nå Europas bæredygtigheds- og klimamål;

• noterer sig, at teknologien gør det muligt at erstatte visse møder af supplerende art, f.eks. 
til forberedende eller administrative formål eller for embedsfolk, med videokonferencer, 
gennem delte arbejdsplatforme eller andre tekniske midler;

• tilskynder parlamenterne til at lette interparlamentariske videokonferencer gennem gensidig 
bistand og tæt IT-teknisk samarbejde for at gøre videokonferencer mere effektive og til 
et forudsigeligt instrument for fremtiden, samtidig med at EU's digitale suverænitet og 
modstandsdygtighed styrkes, og EU's databeskyttelsesregler opretholdes;

• anfører, at når teknologier anvendes til at erstatte eller udvide møder, bør de repræsentere 
de samme værdier om samarbejde, inklusion, deltagelse og åbenhed, som traditionelt har 
karakteriseret interparlamentariske konferencer, herunder sprogordninger;

• tilskynder parlamenterne til, når de planlægger IKT-indkøb, at overveje kravene til 
interparlamentarisk kommunikation og målet om at styrke Europas digitale suverænitet og 
modstandskraft som en faktor ved fastsættelsen af specifikationer.

Rapport om ajourføring af retningslinjerne for Interparlamentarisk Samarbejde (IPC)

Mandatet for den arbejdsgruppe, der blev nedsat af det finske formandskab på anmodning af 
EUSC i Wien i april 2019, var at tilpasse Lissabonretningslinjerne for interparlamentarisk samarbejde 
i EU til de eksisterende forhold. Lissabonretningslinjerne, som udgør en generel ramme for det 
interparlamentariske samarbejde, blev godkendt i 2008, inden Lissabontraktatens ikrafttræden. 
De var blevet forældede og afspejlede ikke den efterfølgende udvikling i det interparlamentariske 
samarbejde. 

Arbejdsgruppen blev opfordret til at udarbejde en rapport til EUSC i Helsingfors i 2020 
om følgende emner:

• Teknisk tilpasning af retningslinjerne til de nuværende forhold, herunder mere stringent brug 
af henvisninger til traktaterne og en sproglig revision af retningslinjerne generelt

• Medtagelse af eksisterende konferenceformater i retningslinjerne såsom den 
interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk samordning og styring i EU, den 
interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik samt JPSG

• Bedre brug af moderne kommunikationsmidler for at lette det interparlamentariske 
samarbejde

Konferencen bad også det finske formandskab om at udarbejde en hensigtsmæssig fælles 
forståelse vedrørende det interparlamentariske udvalgsmøde, som Europa-Parlamentet skulle 
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afholde om evalueringen af Eurojust, så konferencen i Helsingfors kunne drage konklusioner om 
disse anliggender.

Mandatet fra konferencen i Wien fulgtes nøje, med en teknisk og sproglig ajourføring i forbindelse 
med udkastet til retningslinjerne. Udviklingen efter Lissabon, særligt de nye interparlamentariske 
konferencer og den fælles kontrol og evaluering på området for retlige og indre anliggender, 
er beskrevet på sammenhængende vis. Dispositionen af det nye udkast til retningslinjerne er 
mere informativ. Der er blevet tilføjet henvisninger til de enkelte interparlamentariske organers 
retsgrundlag og forretningsordener. 

De ajourførte retningslinjer blev enstemmigt vedtaget af konferencen.

Vigtigste udvikling i 2021: 

• Konferencen af parlamentsformænd blev afholdt som fjernmøde efter aflysningen i 2020.

• Formandskabets konklusioner blev vedtaget i stedet for de konventionelle konklusioner.

• Rapporten om styrket interparlamentarisk samarbejde gennem moderne teknologi blev 
vedtaget.

• Rapporten om ajourføring af retningslinjerne for interparlamentarisk samarbejde blev også 
vedtaget. 
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2. INTERPARLAMENTARISKE KONFERENCER 
2.1 Den europæiske parlamentariske uge, den interparlamentariske 

konference om stabilitet, økonomisk samordning og styring i EU 
og konferencen om det europæiske semester

Den interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk samordning og styring i EU (oprettet i 
henhold til artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære 
Union (finanspagten)) udgør en ramme for debat og udveksling af oplysninger og bedste praksis 
i forbindelse med gennemførelsen af de relevante bestemmelser og for samarbejdet mellem de 
nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.

Konferencen om det europæiske semester giver mulighed for at udveksle oplysninger om bedste 
praksis ved gennemførelsen af det europæiske semesters cyklusser og for at styrke samarbejdet om 
tilsyn med den udøvende magts dispositioner på nationalt og europæisk plan.

Sammen udgør de to konferencer den europæiske parlamentariske uge, hvor parlamentarikere fra 
hele EU mødes for at drøfte økonomiske, budgetmæssige og sociale anliggender. De to konferencer 
har fået en fast plads i kalenderen for interparlamentariske aktiviteter og er konsoliderede fora for 
interparlamentariske debatter om disse vigtige politikområder.

Den europæiske parlamentariske uge 2021, arrangeret i fællesskab af Europa-Parlamentet og det 
portugisiske parlament, fandt sted den 22. februar 2021 i Bruxelles. På grund af coronapandemien 
blev arrangementet afholdt som videokonference. Det var den 10. konference af slagsen og 
med deltagelse af ca. 140 parlamentarikere fra de 27 EU-medlemsstater og fire kandidat- og 
observatørlande, der drøftede økonomiske, budgetmæssige, miljømæssige og sociale spørgsmål. 
Europa-Parlamentet var repræsenteret af mere end 60 medlemmer. Det store antal deltagere vidner 
om succesen og relevansen af og behovet for parlamentarisk udveksling af de foreslåede emner, 
der i disse vanskelige tider trænger sig på. 

Drøftelserne var domineret af coronakrisens indvirkning på EU's økonomier og genopretningen af 
disse. Konferencen startede med et indledende plenarmøde med et højt profileret internationalt 
og europæisk panel, der omfattede formanden for Europa-Parlamentet David Sassoli, formanden 
for det portugisiske parlament Eduardo Ferro Rodrigues, formanden for Det Europæiske Råd Charles 
Michel, formanden for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen, FN's generalsekretær António 
Guterres, den administrerende direktør for Den Internationale Valutafond Kristalina Georgieva og 
formanden for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde. 

Under paneldiskussionen behandlede medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter udarbejdelsen af nationale genopretnings- og resiliensplaner. Parlamentarikere fra 
formandskabstrioen (Tyskland, Portugal og Slovenien) og tre af Europa-Parlamentets ordførere 
for genopretnings- og resiliensfaciliteten redegjorde for deres syn og forbehold med hensyn til 
anvendelsen af dette nye finansielle instrument. 

Plenardrøftelserne blev efterfulgt af fire samtidige interparlamentariske udvalgsmøder arrangeret 
af Europa-Parlamentets Budgetudvalg (BUDG), Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (ENVI). 

På det interparlamentariske ECON-møde fokuserede debatten på behovet for at opretholde 
ekspansive finanspolitikker og samtidig gentænke de eksisterende økonomiske modeller. Det 
blev påpeget, at pandemien kan være en mulighed for at skræddersy EU's økonomier, så de bliver 
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mere bæredygtige og vækstfremmende. Hovedbudskabet for de nationale parlamenter under 
debatten på det interparlamentariske møde i BUDG var behovet for hurtigt at ratificere afgørelsen 
om egne indtægter med henblik på at iværksætte genopretningsplanen. Drøftelserne på EMPL-
mødet fokuserede på, hvordan de 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder 
kan gennemføres, så den igangværende krise snarest muligt kan bringes til ophør. Medlemmerne 
understregede, at den sociale dimension bør stå i centrum for de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner og samtidig støtte den digitale og grønne omstilling.

Endvidere havde denne udgave et grønnere fokus i 2021, da der blev lagt særlig vægt på 
klimaforandringerne og deres voksende rolle i EU's økonomiske, budgetmæssige og sociale 
politikker. Dette skifte blev afspejlet i, at ENVI-udvalget for første gang arrangerede et fjerde 
interparlamentarisk udvalgsmøde, hvor deltagerne udvekslede idéer om mulige synergier mellem 
den europæiske grønne pagt og vejen frem mod en mere modstandsdygtig europæisk 
sundhedsunion. MEP'erne og de nationale parlamentarikere fokuserede på fremme af bæredygtig 
vækst som et vejledende princip for genopretnings- og resiliensplanerne med henblik på at bruge 
den nuværende pandemikrise som en katalysator til at genopbygge vores økonomier på en 
grønnere måde.    

Som det er sædvane i anden halvdel af året, fandt 
den 16. interparlamentariske konference 
om stabilitet, økonomisk samordning 
og styring i EU sted i hovedstaden i det 
land, der har Rådsformandskabet (Ljubljana 
i Slovenien) den 28. september 2021. Mødet 
blev afholdt ved fjerndeltagelsen i den 
slovenske Nationalforsamlings regi. På 
konferencen drøftede repræsentanterne for de 
nationale parlamenter og Europa-Parlamentet 
sammen med repræsentanter for Europa-
Kommissionen og Eurogruppen aktuelle 
finansielle og økonomiske spørgsmål i lyset af 
coronapandemien. 

Det første panel omfattede drøftelser 
om finansiering af strategien til at bringe 
pandemien til ende med fokus på nye egne 
indtægter og skatten på digitale tjenester. 
Deltagerne udtrykte støtte til at oprette 
nye egne indtægter i EU-budgettet til stabil 
finansiering og gennemførelse af EU's politikker 
og mål. 

Hovedtalerne for det andet emne drøftede 
udfordringerne og mulighederne i forbindelse med Europas økonomiske genopretning og 
fornyelse, nemlig effektiv kanalisering af midler til gennemførelsen af genopretningsinstrumentet 
NextGenerationEU. Under debatten skitserede nogle få repræsentanter fra medlemsstaterne deres 
nationale planer for NextGenerationEU og beskrev instrumentet som en mulighed for at nå EU's 
mål og politikker rettet mod fremtidige generationer med særligt fokus på den digitale og grønne 
omstilling og den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Disse drøftelser fortsatte under den næste europæiske parlamentariske uge, der blev afholdt i 
Bruxelles den 15.-16. marts 2022. 

Plakat for den europæiske parlamentariske uge, 2021  
© EU_EP
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Vigtigste udvikling i 2021: 

• Programmet for den europæiske parlamentariske uge var på grund af coronapandemien 
fortættet til blot én dag, som også omfattede konferencen om det europæiske semester 
og den interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk koordinering og styring 
i EU. Programmet havde dette år også et grønnere fokus, da der var tilføjet et fjerde 
interparlamentarisk udvalgsmøde, organiseret af ENVI, hvor der lagdes særlig vægt på 
klimaforandringerne og deres voksende rolle i EU's økonomiske, budgetmæssige og sociale 
politikker.

• Drøftelserne på begge møder fokuserede på coronakrisens indvirkning på EU's økonomier og 
strategien til at komme gennem krisen.

• Fjerndeltagelse og relevansen af emner gjorde det muligt for prominente talere på højt 
plan og flere parlamentarikere at deltage, og de benyttede lejligheden til at debattere med 
højtstående repræsentanter for institutioner og andre interessenter.

2.2 Den interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP)

Den interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) blev oprettet ved en beslutning af konferencen af 
parlamentsformænd i EU i 2012 og er den interparlamentariske platform for drøftelser af EU's 
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Konferencen arrangeres to gange om året af parlamentet 
i den medlemsstat, der har det roterende rådsformandskab, i tæt samarbejde med Europa-
Parlamentet og almindeligvis med deltagelse af parlamentarikere fra hele EU. Derudover inviterer 
Europa-Parlamentets AFET-Udvalg jævnligt de nationale parlamenter til sine møder i Bruxelles som 
et supplement til den interparlamentariske dialog på dette vitale politikområde.

I 2021 afholdtes det 18. møde i den interparlamentariske konference om FUSP og FSFP ved fysisk 
fremmøde i Lissabon (3.-4. marts), mens det 19. møde afholdtes som fjernmøde i Ljubljana (9. 
september). Europa-Parlamentets delegationer til begge møder var sammensat af medlemmer af 
Udenrigsudvalget og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar. Begge var under forsæde af David 
McAllister, formand for Udenrigsudvalget.

124 parlamentarikere fra de nationale parlamenter i EU deltog i den interparlamentariske konference 
om FUSP/FSFP i Lissabon via videokonference sammen med en EP-delegation på 14 MEP'er. 
Konferencen tiltrak prominente talere og omfattede givtige drøftelser om forskellige udenrigs- 
og sikkerhedsspørgsmål. Formændene blev enige om ikke at vedtage konklusioner og valgte 
i stedet en endelig erklæring. Det interparlamentariske møde begyndte med en hovedtale ved 
Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, efterfulgt af en drøftelse. Konferencen var inddelt i 
tre runder: den første havde titlen "Forsvaret af Europa: EU-NATO-samarbejde og det strategiske 
kompas "; den anden var en drøftelse med Josep Borrell, Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den tredje fokuserede på en omfattende EU-strategi 
for Afrika. 

I deres endelige erklæring understregede formændene, at coronapandemien fortsat har økonomiske, 
sociale, politiske og geopolitiske konsekvenser, der vil påvirke centrale aspekter af EU's FUSP og FSFP. 
bekræfter, at det globale udbrud af coronapandemien er en begivenhed, som på afgørende vis 
ændrer den overordnede dagsorden i den internationale arena, og er en katalysator for forandring 
af verdensordenen. Erklæringen understregede den grundlæggende betydning af EU's interne 
modstandskraft, af at udvikle nye partnerskaber og styrke EU's multilaterale vision på globalt plan. 
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David McAllister, formand for EP's Udenrigsudvalg, og Eduardo Ferro Rodrigues, det portugisiske parlaments formand, på den 
interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik den 
3.-4. marts 2021 i Lissabon 
© Parlamento Portugal

Formændene understregede behovet for hurtigt at tilpasse EU's reaktion til denne nye geopolitiske 
virkelighed og mindede om, at EU er "den foretrukne partner" for tredjelande og styret af fremme af 
demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. De 
opfordrede medlemsstaterne til at udvise ægte politisk vilje til at presse på med EU's udenrigspolitiske 
mål og modvirke tredjelandes forsøg på at skabe spild inden for EU.

I anden halvdel af  2021 deltog  88 parlamentarikere fra parlamenterne i 27 EU-medlemsstater 
og Europa-Parlamentet, observatører og kandidatlande samt 78 medarbejdere i det 19. 
interparlamentariske møde om FUSP/FSFP via videokonference i Ljubljana. Europa-Parlamentets 
delegation bestod af ni medlemmer af Europa-Parlamentet og fem medarbejdere. På grund af 
pandemien blev konferencen afholdt i et hybridformat med både online- og fysisk deltagelse. Den 
varede én hel arbejdsdag i stedet for de sædvanlige to dage, der afsættes til fysiske møder.

Konferencen blev indledt med en tale af Borut Pahor, Sloveniens præsident, efterfulgt af fire møder 
under overskriften "Prioriteter for FUSP/FSFP": en drøftelse med den højtstående repræsentant, 
Josep Borrell, "Nye udfordringer, gamle mønstre: gentænkning af EU's udenrigspolitiske tilgange i en 
multipolær verden", "Styrkelse af det regionale partnerskab med landene i det vestlige Balkan gennem 
FSFP", og "Kapacitetsudvikling med henblik på EU's civilbeskyttelse og solidaritetsbestemmelsen: 
Integration af militæret".

Interparlamentarisk konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, 9. 
september 2021 i Ljubljana  
© Državni Zbor - Rok TORKAR
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Deltagerne bemærkede, at pandemien havde afsløret uligheder mellem de europæiske lande 
med hensyn til økonomisk dækning og sundhedstilbud. De understregede derfor behovet for 
at øge modstandsevnen ved at stille en førstehjælpsmekanisme til rådighed og være forberedt 
på krisestyringssituationer for ikke at blive svækket af en ny krise.  De understregede også 
nødvendigheden af, at cybertrusler afdækkes i tide. Det blev understreget, at EU bør styrke 
multilateralisme og multipolaritet. Samtidig bør EU søge at beskytte sig selv og samtidig bidrage til 
global fred ved at optræde som en pålidelig partner, idet trusselsbilledet på internationalt plan i høj 
grad demonstrerer nødvendigheden af solidaritet. 

Generelt skal de kommende formandskaber stadig arbejde på at reformere den interparlamentariske 
konference for at gøre plenardebatterne mere interaktive ved at anvende catch-the eye-proceduren, 
afsætte tid på dagsordenen til en debat om et aktuelt emne og udarbejde en håndbog om bedste 
praksis, samtidig med at der indarbejdes nye elementer og bygges videre på erfaringerne fra de 
fjernmøder, der blev afholdt under pandemien. Fjern- og hybridformater er dårligt egnede til 
workshops og sideløbende arrangementer, og nationale parlamentarikere og MEP'er var således 
ude af stand til at føre uformelle politiske drøftelser, ligesom det var umuligt at opretholde 
personlige kontakter og kontakter med de politiske grupper. Omvendt blev den endelige erklæring 
fra formændene under pandemien, som under normale omstændigheder ville skabe mindre debat, 
det vigtigste resultat og bevis for, at arbejdet med det interparlamentariske møde er fortsat. 

Vigtigste udvikling i 2021: 

• Coronapandemien stillede fortsat organisatoriske hindringer i vejen for en gnidningsløs 
afvikling af interparlamentariske konferencer. Tekniske faciliteter gav imidlertid mulighed 
for en vellykket gennemførelse af et hybridt konferenceformat, der i realtid forbinder 
parlamentarikere og embedsmænd fra de nationale parlamenter med formanden og de 
medlemmer, der er fysisk til stede i mødelokalet. 

• Desuden blev der indført mødeledelse med flere formænd, når de to medformænd befandt 
sig på to forskellige steder, og med direkte tolkning.

• Den interparlamentariske konference blev med succes bibeholdt som et af de 
interparlamentariske arrangementer, der indgår i det roterende formandskab.
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3. INTERPARLAMENTARISK TILSYN PÅ OMRÅDET 
MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

3.1 Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol med Europol

Artikel 88 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver for første gang de nationale 
parlamenter mulighed for sammen med Europa-Parlamentet at kontrollere et EU-agentur, der 
fungerer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed. Gruppen for Fælles Parlamentarisk 
Kontrol2 med Europol (JPSG) blev oprettet i 2017 på grundlag af Europolforordningen for at sikre, at 
Europol er fuldt ud ansvarligt og gennemsigtigt. JPSG's vigtigste ansvarsområder er beskrevet i artikel 
51 i Europolforordningen, som fastlægger dens rolle med politisk overvågning af Europols aktiviteter 
med særligt fokus på disse aktiviteters indvirkning på fysiske personers grundlæggende rettigheder 
og friheder.

JPSG er en innovativ institutionel organisation til parlamentarisk kontrol og afholder to møder om 
året: i første halvdel af året i parlamentet i det land, der har det roterende formandskab for Rådet for 
Den Europæiske Union, og i anden halvdel af året i Europa-Parlamentet.

For andet år i træk blev møderne i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol på grund af 
coronapandemien afholdt via videokonference. Initiativtagerne løste imidlertid med held de 
praktiske udfordringer, der nødvendigvis er forbundet med fjern- eller hybridmøder og byggede 
videre på deres seneste erfaringer med dette nye format, som førte til møder med stor tilsøgning 
og livlige drøftelser. Disse bestræbelser sikrede, at Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol fortsat 
fungerede godt, og gav alle medlemmer af Gruppen mulighed for at deltage fuldt ud i gruppens 
arbejde. Uanset det mere kompakte format kunne mødets traditionelle struktur, debattiden og 
deltagelse af fremtrædende talere fastholdes.

Det ottende møde i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol blev afholdt i fællesskab af det 
portugisiske parlament den 1.-2. februar 2021 via videokonference. Dette fjernmøde blev ledet i 
fællesskab af Europa-Parlamentet fra Bruxelles og det portugisiske parlament fra Lissabon.

Europols administrerende direktør, Catherine De Bolle, informerede de delegerede om Europols 
aktiviteter mellem september 2020 og februar 2021. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, Wojciech Wiewiórowski, redegjorde for den seneste udvikling og de seneste 
resultater vedrørende Europols databeskyttelsesforpligtelser. Den første tematiske debat fokuserede 
på kriminalitet og digital modstandsdygtighed, som er en af Kommissionens topprioriteter i et 
digitalt og forbundet Europa og et afgørende spørgsmål for både parlamenter og samfund.

Anden del af mødet fokuserede på revisionen af Europolforordningen og på at styrke Europols 
mandat med erklæringer fra højtstående talere, herunder Ylva Johansson, EU-kommissær for 
indre anliggender, og Eduardo Cabrita, Portugals indenrigsminister og formand for Rådet for Indre 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelses-
samarbejde (Europol)
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Anliggender. Panelet blev efterfulgt af en tematisk debat under overskriften "Coronavirussets 
indvirkning på EU's interne sikkerhed – betydningen af retshåndhævelsessamarbejde".

Den væsentligste proceduremæssige udvikling var udvidelsen af mandatet for Gruppen for Fælles 
Parlamentarisk Kontrols arbejdsgruppe om udestående anliggender, der skal revideres yderligere i 
Gruppens forretningsorden. I betragtning af onlineformatet og de dermed forbundne tidsmæssige 
begrænsninger kom der skriftlige indlæg fra formanden for Europols Styrelsesråd og formanden for 
Europols samarbejdsråd i stedet for deres normalt mundtlige indlæg.

Det niende møde i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol blev afholdt af Europa-Parlamentet 
i Bruxelles den 25.-26. oktober 2021 og fandt sted ved fjerndeltagelse som følge af pandemien. 
Det blev ledet i fællesskab af det slovenske parlament som en del af det slovenske formandskabs 
parlamentariske dimension.

I overensstemmelse med standardpraksis omfattede dagsordenen redegørelser fra Europols 
administrerende direktør og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Hovedtalerne blev 
holdt af EU-kommissæren for indre anliggender og Aleš Hojs, Sloveniens indenrigsminister. 

Tematiske debatter med deltagelse af Den Europæiske Anklagemyndighed og højtprofilerede 
eksperter fra nationale myndigheder omhandlede emner som økonomisk kriminalitet, korruption og 
beskyttelse af EU's finansielle interesser. Det andet vigtige emne i drøftelserne vedrørte samarbejde 
om bekæmpelse af online-misbrug af børn, herunder samarbejde med tredjelande, privatpersoner 
og NGO'er.

Sideløbende med sit kontrolarbejde fortsatte Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol med 
at drøfte proceduremæssige spørgsmål om verserende anliggender. De seneste ændringer af 
forretningsordenen blev vedtaget ved konsensus og trådte i kraft den 26. oktober 2021. Disse 
seneste ændringer vedrørte observatøren i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol på møderne 
i Europols Styrelsesråd og revisionsklausulen.

Main developments in 2021:

• Sikring af arbejdskontinuitet i JPSG: Gruppen hævdede sig i 2021 som en fordringsfuld og 
engageret partner, der forpligtede sig til at støtte agenturets mission om at sikre en forsvarlig 
retshåndhævelse og beskytte borgere og samfund, navnlig i en tid med organiseret 
kriminalitet, korruption og ekstremisme, som alt sammen forværredes af pandemien. De 
delegerede gik ind for at styrke Europols mandat og styrke samarbejdet mellem agenturerne 
om retlige og indre anliggender på grundlag af retsstatsprincippet.

• Tilpasning af dagsordenen, så den afspejler den seneste udvikling (pandemien, revisionen af 
Europolforordningen). Udarbejdelse af passende formater for udveksling og fjernmøder samt 
sikre behørig opfølgning.

• Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol vedtog sin reviderede forretningsorden
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Juan Fernando López Aguilar, medformand for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol og formand for EP's Udvalg om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, og Robert Tekavec, leder af afdelingen for ungdomskriminalitet ved det 
slovenske Direktorat for Kriminalpolitiet, på det niende møde i JPSG 
© Den Europæiske Union 2021 – Eric VIDAL

3.2 Interparlamentarisk udvalgsmøde om evalueringen af Eurojust

Siden oprettelsen i 2002 er Eurojust blevet en central aktør i det retlige samarbejde vedrørende 
kriminalitetsanliggender. I overensstemmelse med artikel 85 i TEUF skal der i de EU-forordninger, 
der regulerer Eurojust, ligeledes fastlægges "de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets 
og de nationale parlamenters tilknytning til evalueringen af Eurojusts virke". I 2018 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet en ny forordning om Eurojust (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=CELEX:32018R1727)3 med henblik på at tilvejebringe en fælles, moderniseret retlig ramme 
for et nyt, fuldgyldigt Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust).

For at øge gennemsigtigheden og den demokratiske kontrol med Eurojust indeholder forordningen 
en mekanisme for Europa-Parlamentets og de nationale parlamenter i EU's fælles evaluering af 
Eurojusts aktiviteter4. Evalueringen bør finde sted inden for rammerne af et interparlamentarisk 
udvalgsmøde afholdt af Europa-Parlamentet i dettes lokaler i Bruxelles med deltagelse af medlemmer 
af de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i EU.

Det første interparlamentariske udvalgsmøde om evalueringen af Eurojusts virke afholdtes den 1. 
december 2020 i Europa-Parlamentets lokaler i Bruxelles af LIBE-udvalget og i samarbejde med den 
tyske Forbundsdag. 

Af logistiske årsager måtte det andet årlige interparlamentariske udvalgsmøde, som skulle have 
fundet sted ved udgangen af 2021, udsættes i nogle uger, men fandt endelig sted den 1. februar 
2022. Både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter har en klar interesse i at fortsætte disse 
årlige engagementer, som også fremover kan udvides – eventuelt i et særskilt format – til at omfatte 
tilsyn med den nyoprettede europæiske anklagemyndighed.

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur 
for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 
21.11.2018, s. 138).

4 I forordning (EU) 2018/1727 er denne ordning omhandlet i betragtning 62 i præamblen og i artikel 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
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4. INTERPARLAMENTARISK UDVALGSMØDER OG 
ANDET INTERPARLAMENTARISK SAMARBEJDE

4.1 Interparlamentariske udvalgsmøder 

De interparlamentariske udvalgsmøder er den standardtype af møder, som Europa-Parlamentet 
afholder til fokuserede udvekslinger om centrale lovgivningsmæssige og politiske emner mellem 
sektorudvalg i henhold til artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 til traktaterne. Kalenderen over de 
interparlamentariske udvalgsmøder sendes af Europa-Parlamentets formand til formændene for alle 
de nationale parlamenter hvert halvår.

Europa-Parlamentets udvalg afholder op til 20 sådanne møder om året og indbyder de tilsvarende 
udvalg i de nationale parlamenter i EU til at deltage i målrettede debatter. Udvalgsmøderne har vist sig 
at være en meget værdsat metode for medlemmer af Europa-Parlamentet til at udveksle synspunkter 
med deres nationale kolleger. Møderne er ikke kun et forum for drøftelse af lovgivningsmæssige 
anliggender, som dermed bidrager til bedre lovgivning, men er også en platform for diskussioner 
om politiske spørgsmål af fælles interesse og for møder med kommissærer og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Møderne afholdes på initiativ af et eller 
flere af Europa-Parlamentets udvalg i fællesskab og med støtte fra Direktoratet for Forbindelser med 
De Nationale Parlamenter.

Der blev i løbet af 2021 afholdt 15 interparlamentariske udvalgsmøder arrangeret i fællesskabet af 
12 forskellige parlamentariske udvalg5,6, der var rammen om debatter mellem 841 parlamentarikere 
fra nationale parlamenter og 307 medlemmer af Europa-Parlamentet. Alle interparlamentariske 
udvalgsmøder i 2021 fandt sted i et hybridformat og blev afholdt i overensstemmelse med de 
sundhedsrestriktioner, som Europa-Parlamentet havde indført som reaktion på coronapandemien. 
Nogle af medlemmerne af Europa-Parlamentet og af talerne deltog fra Europa-Parlamentets lokaler 
i Bruxelles, mens de nationale parlamentsmedlemmer og flertallet af gæstetalerne deltog online.

Der blev afholdt fire interparlamentariske udvalgsmøder af Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), 
Budgetudvalget (BUDG), Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og Udvalget 
om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) inden for rammerne af den europæiske 
parlamentariske uge den 22. februar7.

FEMM's interparlamentariske udvalgsmøde under overskriften "Vi er stærke – Kvinder forrest i 
kampen mod covid-19", som også markerede kvindernes internationale kampdag, blev afviklet 
online fra Europa-Parlamentet i Bruxelles den 4. marts.  Det drøftede, hvordan coronapandemien 
har fremhævet behovet for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders økonomiske 
indflydelse med henblik på at opbygge modstandsdygtige samfund, forbedre standarderne for 
beskæftigelse, social sikring og pensioner for alle kvinder, navnlig i kvindedominerede sektorer, og – 
mere generelt – hvordan man reformerer modeller for plejetilbud og værdien af arbejde, herunder 
ulønnet omsorgsarbejde. Samtidig overvejede deltagerne, hvordan beslutningsprocessen for 
vedtagelse og ophævelse af kriseforanstaltningerne og i alle faser af udarbejdelsen, vedtagelsen og 

5 Kalender over interparlamentariske aktiviteter med de nationale parlamenter i 2021: første halvår (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

6 Kalender over interparlamentariske aktiviteter med de nationale parlamenter i 2021: andet halvår (https://www.eu-
roparl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf)

7 Se nærmere om europæiske parlamentariske uge i kapitel 2.1.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf
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gennemførelsen af genopretningsplanerne viste behovet for en ligelig repræsentation af kvinder 
og mænd i ledende stillinger.

Det interparlamentariske udvalgsmøde under Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO) 
om reformen af den europæiske valglov og om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse fandt sted 
den 22. juni på afstand fra Europa-Parlamentet i Bruxelles. Gæstetaler Věra Jourová, næstformand 
for Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, ønskede at understrege, at 
Kommissionen fulgte udviklingen i denne sag nøje.

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse (BECA) indbød medlemmer af de nationale parlamenter 
til at deltage i et interparlamentarisk udvalgsmøde via videokonference under overskriften "Kræft 
i defensiven – De nationale parlamenters syn på den europæiske kræfthandlingsplan" den 27. 
september. Mødet var et godt forum for debat om udvalgets udkast til betænkning og den 
europæiske kræfthandlingsplan.

Den 8. november afholdt Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en digital tidsalder (AIDA) 
et interparlamentarisk udvalgsmøde på afstand fra Europa-Parlamentet i Bruxelles. Mødet, under 
overskriften "Kunstig intelligens og det digitale årti" blev åbnet af Dita Charanzová, næstformand 
for Europa-Parlamentet.

Dita Charanzová, næstformand i Europa-Parlamentet, på AIDA's interparlamentariske udvalgsmøde "Kunstig intelligens og det 
digitale årti" den 8. november 2021 
© Den Europæiske Union 2021 — Alain ROLLAND

Der blev den 9. november afholdt endnu et interparlamentarisk udvalgsmøde under AFCO for 
at drøfte de nationale parlamenters forventninger til konferencen om Europas fremtid. På mødet 
drøftede medlemmer af Europa-Parlamentet, parlamentsmedlemmer fra de nationale parlamenter 
og de tre medformænd for bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid potentielle fremtidige 
retninger for konferencen.

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle 
Demokratiske Processer i Den Europæiske Union (INGE) indbød parlamentsmedlemmer fra 
de nationale parlamenter til at deltage i et interparlamentarisk udvalgsmøde, der blev afholdt 
via videokonferenceteknologi i Europa-Parlamentet i Bruxelles den 9. november. Det første 
diskussionspanel, under overskriften "Udenlandsk indblanding i de demokratiske processer i EU" 
blev åbnet af Stefano Sannino, generalsekretær for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.
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Raphaël Glucksmann, formand for INGE-udvalget, og Stefano Sannino, generalsekretær for EU-Udenrigstjenesten på INGE-
udvalgets interparlamentariske udvalgsmøde om udenlandsk indblanding i demokratiske processer i EU den 9. november 2021
© Den Europæiske Union 2021 - Philippe BUISSIN

Den 18. november afholdt Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) 
et interparlamentarisk udvalgsmøde om udvikling af strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik i hver medlemsstat. Også dette møde blev på grund af de på tidspunktet gældende 
corona-relaterede restriktioner afholdt i Europa-Parlamentet i Bruxelles og via videokonference. 

Interparlamentarisk udvalgsmøde om udviklingen af strategiske planer under den fælles landbrugspolitik i hver medlemsstat, 
18. november 2021 
© Den Europæiske Union 2021 - Alexix HAULOT

Der blev afholdt endnu et interparlamentarisk udvalgsmøde af Udvalget om Kvinders Rettigheder 
og Ligestilling (FEMM) den 30. november i anledning af den internationale dag for afskaffelse 
af vold mod kvinder (25. november); det var inddelt i følgende runder: seksuel vold som våben 
i krig (sammen med Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI), bekæmpelse af vold mod 
kvinder og piger med handicap, cybervold (sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Istanbulkonventionen (i fællesskab med LIBE). Fagfolk med 
forskellige baggrunde orienterede om deres respektive ekspertiseområder. Bidrag fra medlemmer af 
de nationale parlamenter og MEP'er bidrog til livlige meningsudvekslinger. Det interparlamentariske 
udvalgsmøde blev afsluttet med en tale ved Roberta Metsola, første næstformand i Europa-
Parlamentet.
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Evelyn Regner, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Juan Fernando López 
Aguilar, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, og Roberta 
Metsola, Europa-Parlamentets første næstformand, på FEMM's interparlamentariske udvalgsmøde om afskaffelse af vold mod 
kvinder den 30. november 2021 
© Den Europæiske Union 2021 - Philippe BUISSIN 

Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) var den 9. december 
medarrangør af et interparlamentarisk udvalgsmøde om retsstatssituationen i EU. Mødet var opdelt 
i to paneler: det ene rammen om drøftelser af Kommissionens årlige retsstatsrapport for 2021 og 
det andet under overskriften "Vejen frem for mekanismen for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder".

Deltagelsen af parlamentarikere fra nationale parlamenter i de interparlamentariske udvalgsmøder 
steg med hele ca. 170 %, fra 302 parlamentarikere i 2020 til 816 i 2021. Der var også en markant 
stigning (+64 %) i deltagelsen af MEP'er, fra 207 i 2020 til 340 i 2021.

Coronapandemiens andet år fremskyndede anvendelsen af digitale værktøjer yderligere. Den 
betydelige stigning i deltagelsen af parlamentarikere fra både nationale parlamenter og Europa-
Parlamentet synes primært at kunne tilskrives muligheden for at deltage på afstand uden at skulle 
ulejlige sig til at rejse. 

Der er en række fordele ved fjernmøder, herunder interparlamentariske udvalgsmøder: Der er 
flere talere og deltagere, herunder deltagere på højt plan, fordi disses deltagelse ikke forudsætter 
rejseaktivitet, hvilket betyder et lavere CO2-aftryk, og det er ofte en mere omkostningseffektiv og 
tidsbesparende måde at afholde møder på for alle berørte parter. 

På den anden side er samspillet mellem medlemmerne betydeligt mindre, og debatter og 
udvekslinger bliver mindre livlige og mere vanskelige, ligesom muligheden for uformelle drøftelser, 
bilaterale møder på stedet og netværksmuligheder gå, når der ikke er nogen kaffepauser, frokoster 
eller middage. Interparlamentariske udvalgsmøder er også kortere, da mødelokalerne skal 
desinficeres af sundhedsmæssige grunde, og der kan ikke altid sørges for fuld tolkning.

Bilag II indeholder en liste over alle interparlamentariske udvalgsmøder arrangeret af Europa-
Parlamentets udvalg i 2021 samt mere detaljerede statistikker.

Vigtigste udvikling i 2021:

• En mulig forklaring på det store antal interparlamentariske udvalgsmøder i 2021 er udsættelsen 
af adskillige møder fra 2020. Desuden var flere midlertidige udvalg ved at nærme sig udløbet 
af deres mandat.

• De nationale parlamentsmedlemmers deltagelse i interparlamentariske udvalgsmøder steg 
med 170 % i forhold til 2020, sandsynligvis på grund af muligheden for fjerndeltagelse.

• Alle de interparlamentariske udvalgsmøder fandt sted i et hybridformat, hvor nogle MEP'er 
deltog ved fysisk fremmøde i EP's lokaler i Bruxelles og andre såvel som deres kolleger fra de 
nationale parlamenter ved fjerndeltagelse
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4.2 Konference på højt plan om migration og asyl

Flygtningebevægelser og migration er genstand for stor global opmærksomhed og betragtes i 
dag som en af de større udfordringer, EU i de senere år har stået over for. Den fortsatte ankomst 
af migranter og asylansøgere i EU har afsløret en række mangler og huller i EU-politikkerne om 
asyl, de ydre grænser og migration. Cyklussen for interparlamentariske konferencer på højt plan om 
migration og asyl i Europa, som blev lanceret i 2020 af det tyske, portugisiske og slovenske parlament i 
formandskabstrioens regi, tjente til at fremme parlamentariske diskussioner og en bred dialog om alle 
aspekter af migration. Disse konferencer har betonet parlamenternes vigtige rolle på dette område 
og behovet for at finjustere fælles idéer for at levere solide, varige løsninger på migrationsrelaterede 
vanskeligheder, som er blevet forværret af pandemien.

Der blev afholdt to konferencer på højt plan i 2021 i samarbejde med de respektive 
formandskabsparlamenter.

På grundlag af deres arbejdsprogram af 18. juni 2020 og erklæringen fra parlamenterne i Tyskland, 
Portugal og Slovenien den 29. juni 2020 iværksatte de tre parlamenter et initiativ til at afholde tre 
interparlamentariske konferencer på højt plan om migration og asyl, som Europa-Parlamentet skulle 
stå for i Bruxelles i samarbejde med de respektive formandskabsparlamenter. 

Formålet med disse konferencer var at skabe en bred drøftelse blandt parlamentarikere om 
Kommissionens forslag om migration og asyl, at fremme en forståelse af de respektive holdninger til 
disse spørgsmål med henblik på at fremme en fælles EU-politik for migration og asyl og at bidrage 
til de relevante forhandlinger i Rådet.

Den anden konference på højt plan blev afholdt den 14. juni 2021 i Europa-Parlamentet i Bruxelles 
(videokonference) i Europa-Parlamentets og det portugisiske parlaments fælles regi og i samarbejde 
med de to andre parlamenter i formandskabstrioen (det tyske og slovenske).

Konferencen var velbesøgt, herunder 155 medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter og tjenestemænd samt flere EP-udvalg og underudvalg (DEVE, AFET, DROI, LIBE). Der 
blev lagt særlig vægt på den eksterne dimension af asyl- og migrationspolitikkerne: etablering af 
omfattende partnerskaber med oprindelses- og transitlande, håndtering af de grundlæggende 
årsager til migration og fremme af et stabilt socioøkonomisk miljø i tredjelande.

Drøftelserne fokuserede også på coronapandemiens indvirkning på migrations- og asylpolitikkerne 
og den eksterne dimension heraf. Blandt prominente deltagere kan nævnes generaldirektøren 
for Den Internationale Organisation for Migration António Vitorino, formanden for den slovenske 
nationalforsamlings udvalg om indre anliggender Branko Grims, den portugisiske indenrigsminister 
Eduardo Cabrita (i indlæg på vegne af det portugisiske rådsformandskab) og medlem af den tyske 
Forbundsdag Detlef Seif. 

Tredje udgave af konferencen blev afholdt som fjernmøde den 10. december 2021 fra Europa-
Parlamentet i Bruxelles. I mødet deltog ca. 70 medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter, herunder næstformanden i Kommissionen Margaritis Schinas, statssekretæren i det 
slovenske udenrigsministerium Dr. Stanislav Raščan, medlem af det portugisiske parlament Isabel 
Meirelles, den administrerende direktør for Frontex Fabrice Leggeri, lederen af Oxfams EU-kontor 
Evelien van Roemburg, på vegne af CONCORD (Den Europæiske Sammenslutning af NGO'er for 
Hjælpeorganisation og Udvikling), den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor 
Nina Gregori og direktøren for Det Europæiske Råd for Flygtninge og Eksport Catherine Woollard. 

Konferencen var inddelt i to sessioner: et om flerdimensionalt samarbejde om at skabe skræddersyede 
migrationspartnerskaber med tredjelande og et andet om den interne dimension af migration og 
asyl i EU et år efter forslaget til EU-pagten om migration og asyl.
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Tredje interparlamentariske konference på højt plan om migration og asyl 
© Den Europæiske Union 2021 - Alexis HAULOT

Vigtigste udvikling i 2021:

• 4. Målet med disse konferencer på højt plan, nemlig at indlede en interparlamentarisk 
diskussion om alle aspekter af migration, blev indfriet. Debatterne blev anset for at være meget 
indsigtsfulde, og en række interessenter gav et holistisk syn på emnet. Dette år afsluttede to af 
konferencerne den cyklus, der var blevet indledt af de tre formandsskabsparlamenter i 2020. 

• På grund af coronapandemien blev arrangementerne afholdt som videokonference fra 
Europa-Parlamentet i Bruxelles og de formandsskabsparlamenter, der var medværter.

4.3 Interparlamentarisk samarbejde på området for EU's optræden 
udadtil og multilaterale parlamentariske forsamlinger

Sideløbende med den konsoliderede ekspertise, der er udviklet gennem udvalgsbaseret samarbejde, 
har Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter regelmæssigt ydet ad hoc-støtte og 
fremmet forbindelserne med de nationale parlamenter i EU i forbindelse med EU's optræden udadtil 
med henblik på specifikke multilaterale arrangementer. I årenes løb har denne støtte omfattet 
Ukraine-uge, Middelhavsunionens Parlamentariske Forsamling og den parlamentariske dimension 
af G7-topmøderne. I 2021 intensiverede Direktoratet sit arbejde med strukturerede rammer for 
samarbejde med de nationale parlamenter om ikke-udvalgsbaserede aktiviteter og arrangementer 
på forskellige områder af EU's optræden udadtil. Der blev tilrettelagt specifikke initiativer i samarbejde 
med Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Eksterne Politikker (GD EXPO) på områder som 
grundlæggende rettigheder og demokrati, parlamentarisk diplomati, demokratisk regeringsførelse 
og kapacitetsudvikling, mægling, multilaterale fora og valgobservation. Disse aktiviteter blev 
gennemført i tæt samarbejde med GD EXPO og Europa-Parlamentets Generaldirektorat for 
Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC).

I de seneste år har Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i EU intensiveret deres 
udvekslinger om EU's optræden udadtil, både med hensyn til hyppighed og forskelligartethed. 
Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter bidrog til deltagelsen af Europa-
Parlamentets institutionelle repræsentanter i flere af disse arrangementer, herunder Ukraine-uge 
(2016), det 10. møde i det parlamentariske partnerskab mellem Asien og Europa (ASEP 10, 2018), 
den parlamentariske dimension af G7-topmødet (2019) og Den Parlamentariske Forsamling for 
Middelhavsunionen (2019). Disse erfaringer fik Direktoratet til at overveje muligheden for et mere 
struktureret og løbende samarbejde mellem Europa-Parlamentets kompetente organer og deres 
modparter i de nationale parlamenter. 
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Denne øvelse består i at gøre brug af informationskilder og drøftelser i de interparlamentariske 
netværk8 med henblik på at lette regelmæssige og gensidigt fordelagtige personaledialoger og 
frivillig koordinering på flere aktivitetsområder inden for EU's bredt definerede optræden udadtil. 
Dette fokuserer på aktiviteter uden for udvalgene, hovedsagelig grundlæggende rettigheder og 
demokrati, multilaterale fora, parlamentarisk diplomati og kapacitetsopbygning. 

Europa-Parlamentets GD EXPO afholdt to videokonferencer – den ene i fællesskab med kolleger fra 
de nationale parlamenter den 22. september 2020 om demokratistøtte og kapacitetsopbygning, 
og den anden en "Friday Talk" den 30. oktober 2020 under overskriften "Nationale parlamenter – 
partnere og ikke rivaler", som viste, hvordan konsolidering af strukturerede rammer for samarbejde 
med nationale parlamenter inden for eksterne politikker kan være et nyttigt og hensigtsmæssigt 
forehavende. 

Direktoratet organiserede og formidlede i 2021, i tilknytning til Europa-Parlamentets formandskab 
for Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, en række møder med deltagelse af 
vores kolleger fra EP-sekretariatet for Den Parlamentariske Forsamling og repræsentanter for de 
nationale parlamenter med henblik på at udveksle oplysninger og drøfte initiativer vedrørende 
politiske prioriteter og administrative procedurer.

Flere multilaterale interparlamentariske møder og konferencer, COSAC-møder og andre konferencer 
sponsoreret af formandskabets parlamenter i 2021 var genstand for interessante debatter om 
forbindelserne mellem EU og USA, samarbejdet med afrikanske lande, situationen i Belarus, Ukraine 
og Rusland og EU's rolle og foranstaltninger i forbindelse med disse spørgsmål. Forbindelserne 
mellem EU og hhv. Det Forenede Kongerige og Vestbalkan var også et regelmæssigt debatemne, 
der yderligere viste behovet for og den potentielle merværdi af nye former for regelmæssige 
interparlamentariske udvekslinger på dette område.

I 2021 øgede Direktoratet i samarbejde med GD EXPO og GD ITEC sin indsats med henblik 
på at iværksætte netværket mellem EP og nationale parlamenter om demokratistøtte, 
menneskerettigheder og kapacitetsopbygning og det særlige underafsnit om den nye version 3 
af IPEX.

I betragtning af, at det er i Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters fælles interesse og 
at de alle deler overbevisningen om fordelene ved regelmæssigt samarbejde og regelmæssige 
udvekslinger, har Direktoratet med opbakning fra generaldirektøren for EP's Generaldirektorat for 
Ledelsestjenesterne arbejdet for at fremme et strategisk projekt til etablering og konsolidering 
af bedre former for udveksling og koordinering mellem Europa-Parlamentets administration 
og tilsvarende forvaltninger i de nationale parlamenter om udvalgte spørgsmål og multilaterale 
arrangementer. Dette forstærkede samarbejde vil blive videreført mellem 2022 og 2024 og vil søge 
at udnytte de muligheder, der ligger i de forskellige platforme for udveksling med de nationale 
parlamenter (IPEX og netværket af repræsentanter for Parlamentet).

Vigtigste udvikling i 2021:

• Etablering af et fælles sæt mål for GD EXPO og Direktoratet for Forbindelser med De 
Nationale Parlamenter for lanceringen af et strategisk mål for 2022-2024 inden for rammerne 
af det interparlamentariske samarbejde med de nationale parlamenter om aktiviteter og 
arrangementer, der supplerer udvalgsarbejdet.

• Færdiggørelse af et struktureret netværk og kommunikation mellem Europa-Parlamentets og 
de nationale parlamenters administrationer om demokratistøtte med henblik på at øge effekten 
og effektiviteten af det parlamentariske diplomati, især i vores umiddelbare nærområder på 
Vestbalkan og i lande i Det Østlige Partnerskab, eller endda i Afrika. Færdiggørelse af et særligt 
afsnit herom om IPEX V3.

8 Se også bidraget på IPEX, særligt om udviklingen af DSN-afsnittet på IPEX V3.
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4.4 Bilaterale besøg og andre bilaterale udvekslinger

Bilaterale besøg fra de nationale parlamenter i EU hos Europa-Parlamentet er et værktøj i konstant 
udvikling og et format til interparlamentarisk dialog. Denne form for dialog er stærkt fokuseret, 
skræddersyet, fleksibel og omkostnings- og tidseffektiv. Den giver mulighed for drøftelser af spørgsmål, 
der optager de enkelte nationale parlamenter.

Endvidere kan andre bilaterale udvekslinger af synspunkter være en nyttig form for interparlamentarisk 
samarbejde i lille skala, når parlamentarikere skal indlede samarbejde, fokusere på specifikke emner 
eller styrke samarbejdet på konkrete områder af gensidig interesse.

Bilaterale besøg er traditionelt en vigtig form for interparlamentarisk samarbejde. Møderne 
afholdes på forskellige niveauer og i forskellige formater, fra politiske drøftelser på højeste niveau til 
studiebesøg på niveauet for teknisk personale. 

På grund af covid-19-situationen og de gældende regler i Europa-Parlamentet fandt der ingen nye 
delegationer eller besøg sted i 2021. Der blev imidlertid afholdt en række fjernudvekslinger mellem 
medlemmer af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets første næstformand, Roberta Metsola, accepterede indbydelser fra flere 
COSAC-formænd og deres udvalg til at arrangere en række drøftelser og besøg. En sådan drøftelse 
fandt sted via videokonference med den kroatiske COSAC-formand og det kroatiske parlaments 
EU-udvalg i april 2021. Første næstformand Metsola accepterede i det omfang, smittesituationen 
tillod det, indbydelser fra COSAC-formændene for det litauiske, estiske og slovenske parlament til at 
besøge disse forsamlinger, hvor hun udvekslede synspunkter med formændene og deres udvalg 
for EU-anliggender. Næstformandens sidste besøg i 2021 gik til det polske senat.

En detaljeret liste over besøgene og de emner, de dækkede, findes i bilag III.

Vigtigste udvikling i 2021:

• På grund af smittesituationen og de gældende regler i Europa-Parlamentet blev der ikke 
aflagt bilaterale besøg fra de nationale parlamenter i EU i Europa-Parlamentets bygninger. 

• Videokonferencer var det vigtigste format for bilaterale udvekslinger i 2021. Dette værktøj 
forventes at forblive en vigtig kommunikationsmetode for direkte og målrettede bilaterale 
udvekslinger også i fremtiden.

• Europa-Parlamentet intensiverede sine forbindelser med de nationale parlamenter ved 
at afholde formelle og uformelle drøftelser mellem sin næstformand med ansvar for 
forbindelserne med de nationale parlamenter og COSAC og flere COSAC-formænd og deres 
respektive EU-udvalg.
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5. LOVGIVNINGSMÆSSIGT SAMARBEJDE MED DE 
NATIONALE PARLAMENTER I EU 

5.1 Systemet for tidlig varsling og protokol nr. 2 til traktaterne

I overensstemmelse med nærhedsprincippet (som fastsat i artikel 5 i TEU) handler Unionen på de 
områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den 
påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på 
EU-plan. I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke 
videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne.

De nationale parlamenter sikrer overholdelse af nærhedsprincippet efter den procedure, der er 
beskrevet i protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. I 
denne protokol beskrives en mekanisme til fornyet overvejelse: systemet for tidlig varsling. Under 
denne mekanisme kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen af et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for institutionerne en begrundet udtalelse, der forklarer, 
hvorfor de mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.  

5.1.1 Systemet for tidlig varsling 
Hvad angår systemet for tidlig varsling behandles forelæggelser fra de nationale parlamenter i EU 
under følgende kategorier9:

1. Begrundet udtalelse: hvis forelæggelsen indgives under denne kategori og modtages inden 
for den frist på otte uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaterne10, og omhandler 
en fravigelse fra nærhedsprincippet.

2. Bidrag: hvis forelæggelsen ikke opfylder ovenstående kriterier.

Når begrundede udtalelser repræsenterer mindst en tredjedel af de stemmer, der er tildelt de 
nationale parlamenter, skal udkastet til lovgivningsmæssig retsakt tages op til fornyet overvejelse 
(gult kort). Den institution, der har udfærdiget udkastet til retsakt, kan beslutte at opretholde det, 
ændre det eller trække det tilbage og skal begrunde sin beslutning. I forbindelse med udkast, der 
vedrører politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, er tærsklen lavere (en fjerdedel af 
stemmerne).

Hvis de nationale parlamenter i forbindelse med den almindelige lovgivningsprocedure, med mindst 
et simpelt flertal af stemmerne, anfægter et lovforslags forenelighed med nærhedsprincippet, skal 
Kommissionen tage sit forslag op til fornyet overvejelse og beslutte, om den vil opretholde det, 
ændre det eller trække det tilbage. Hvis den beslutter at opretholde sit forslag, henvises sagen 
til lovgiveren (Europa-Parlamentet og Rådet), og Kommissionen skal begrunde sin beslutning 
(orange kort-proceduren). Hvis lovgiveren er af den opfattelse, at lovforslaget ikke er foreneligt med 

9 Se dokumentet fra Udvalgsformandskonferencen af 15. december 2010: Fælles fremgangsmåde for udvalgenes be-
handling af nationale parlamenters begrundede udtalelser og alle andre bidrag fra nationale parlamenter.

10 Artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: "Ethvert nationalt parla-
ment eller ethvert kammer i et af disse parlamenter kan senest otte uger efter fremsendelsen af et udkast til lovgivning-
smæssig retsakt på Unionens officielle sprog sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en 
begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. De nationale parlamenter eller kamrene i de nationale parlamenter skal, når det er relevant, kon-
sultere de regionale parlamenter, der har lovgivningskompetence."
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nærhedsprincippet, kan denne forkaste det med et flertal på 55 % af Rådets medlemmer eller et 
simpelt flertal af de afgivne stemmer i Europa-Parlamentet. Proceduren med gult kort er til dato 
blevet udløst tre gange11, mens proceduren med det orange kort aldrig er blevet udløst.

Europa-Parlamentets Retsudvalg (JURI) er det kompetente udvalg for overvågning af overholdelsen 
af nærhedsprincippet i forbindelse med begrundede udtalelser12. Hver sjette måned udpeges et 
medlem af udvalget som fast ordfører for nærhedsprincippet i henhold til en rotationsordning 
blandt de politiske grupper.

Nacho Sánchez Amor (S&D) og Gilles Lebreton (ID)13 var faste ordfører for nærhedsprincippet i 2021. 
JURI-udvalget udarbejder også regelmæssigt en betænkning om Kommissionens årlige rapporter 
om nærhedsprincippet og proportionalitet. 

5.1.2 Forelæggelser fra de nationale parlamenter
Europa-Parlamentet modtog i 2021 i alt 226 forelæggelser fra medlemsstaternes parlamenter, indgivet 
i henhold til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 24 
af forelæggelserne var begrundede udtalelser og 202 var bidrag.

Europa-Parlamentet havde i 2020 modtaget 124 forelæggelser. 13 af forelæggelserne var begrundede 
udtalelser, og 111 var bidrag.

Denne stigning på mere end 80 % fra 2020 til 2021 i antallet af forelæggelser kan forklares ved, 
at EU-institutionerne og de nationale parlamenter pr. 2021 havde tilpasset sig indvirkningerne af 
coronapandemien og fungerede med uindskrænket lovgivningskapacitet, inklusive lovgivning om 
sundhed og økonomiske foranstaltninger i tilknytning til pandemien.

11 Proceduren med det gule kort blev anvendt i 2012 i forbindelse med et forslag fra Kommissionen til en forordning 
om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tje-
nesteydelser ("Monti II"). Kommissionen endte med at trække sit forslag tilbage, men mente dog ikke, at nærhed-
sprincippet var overtrådt. Den blev anvendt igen i 2013 efter fremlæggelse af forslaget til forordning om oprettelse 
af Den Europæiske Anklagemyndighed. Kommissionen besluttede at opretholde forslaget (https://ec.europa.eu/info/
files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_da), da den mente, at det 
var i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den blev yderligere anvendt i 2016 mod forslaget om en revision 
af direktivet om udstationering af arbejdstagere (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN). Kommissionen fremlagde en indgående begrundelse (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN) for fastholdelsen af 
sit forslag, som den ikke anså for at være i strid med nærhedsprincippet, idet udstationering af arbejdstagere i sagens 
natur er et tværnationalt anliggende.

12 Bilag VI, afsnit XVI, til Europa-Parlamentets forretningsorden fastslår, at Retsudvalgets sagsområde omfatter: "[...] for-
tolkning, anvendelse og overvågning af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, navnlig 
valget af retsgrundlag og overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne".

13 Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D) og Identitet og Demokrati (ID) er politiske 
grupper i Europa-Parlamentet.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN
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Begrundede udtalelser fordelt på parlament/kammer:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

Der indkom i alt 24 begrundede udtalelser i 2021 – grafen viser antallet af forelæggelser fordelt på hvert parlament/kammer.

Af de i alt 39 parlamenter og kamre forelagde 8 begrundede udtalelser og 18 forelagde bidrag 
i 2021. De parlamenter, der indsendte flest begrundede udtalelser, var det Irske Senat med 6 
begrundede udtalelser, og det Italienske Deputeretkammer med 4. Hvad bidrag angår, var de mest 
aktive parlamenter/kamre henholdsvis de spanske Cortes Generales med 53 forelagte bidrag og 
den portugisiske Republikkens Forsamling med 38. Se statistikken for 2021 i bilag IV.

Bidrag fordelt på parlament/kammer:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

Der indkom i alt 202 bidrag i 2021 – grafen viser antallet af forelæggelser fordelt på hvert parlament/kammer.
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De udvalg, der modtog flest indlæg, var Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (seks begrundede udtalelser og 57 bidrag), Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (9 begrundede udtalelser og 35 bidrag) og Økonomi- og Valutaudvalget (2 
begrundede udtalelser og 31 bidrag).

Bidrag fordelt på udvalg:

NUMBER OF CONTRIBUTIONS RECEIVED UNDER PROTOCOL 2  
FROM EU NATIONAL PARLIAMENTS IN 2021

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

Antal modtagne bidrag i 2021 fordelt på udvalg.

Begrundede udtalelser fordelt på udvalg:

REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

Antal modtagne begrundede udtalelser i 2021 fordelt på udvalg.

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 er i alt 1 054 udkast til lovgivningsmæssige retsakter 
blevet sendt til de nationale parlamenter til behandling i henhold til bestemmelserne i protokol 
nr. 2. Som reaktion herpå har Europa-Parlamentet modtaget 3 460 forelæggelser fra nationale 
parlamenter. Heraf er 511 begrundede udtalelser (14 %), mens de resterende 3 170 er bidrag (86 %).

Denne statistik bekræfter, at de nationale parlamenter i EU oftere anvender protokol nr. 2 til 
at udtrykke deres holdninger om indholdet i forslagene end om nærhedsprincippet. Dette kan 
afspejle, at de ønsker at blive mere involveret i den indholdsmæssige side af lovgivningsprocessen. 
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Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter sikrer, at alle forelæggelser indsendt 
af de nationale parlamenter gøres tilgængelige for medlemmer, politiske organer og Europa-
Parlamentets tjenestegrene og forsyner dem, navnlig ordførerne, med specifik ekspertise og 
briefinger om de nationale parlamenter i EU's forelæggelser under hele lovgivningsprocessen, 
hvilket er blevet brugt som input til at udarbejde udvalgsbetænkninger og til trepartsforhandlinger 
med Rådet. Direktoratet forelægger også fakta, tal og statistikker om antallet og beskaffenheden 
af disse dokumenter månedligt via sin statusmeddelelse om Lissabontraktatens protokol nr. 2, 
og forvalter endvidere CONNECT-databasen14, som indeholder alle de begrundede udtalelser og 
bidrag, der er modtaget fra de nationale parlamenter.

Vigtigste udvikling i 2021:

• 3. Både EU-institutionerne og de nationale parlamenter måtte på grund af coronapandemien 
for andet år i træk tilpasse deres lovgivningsmæssige arbejdsmetoder. Dette kan ses på 
lovgivningsområdet, hvor det store antal nye forslag, der blev vedtaget, var genspejlet i de 
nationale parlamenters udarbejdelse af forelæggelser under protokol nr. 2, ikke mindst som 
reaktion på en række forslag på områderne sundhed, miljø, retlige og indre anliggender. 

5.1.3 Månedlig statusmeddelelse
Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter udarbejder en månedlig 
statusmeddelelse over de begrundede udtalelser og bidrag, som er forelagt inden for rammerne 
af protokol nr. 2. Denne meddelelse, som sendes til medlemmerne, Europa-Parlamentets relevante 
tjenestegrene og de nationale parlamenter, giver et overblik over alle de forelæggelser, der er 
modtaget siden foregående meddelelse, og henviser til alle de lovgivningssager, som er sat på 
dagsordenen til Europa-Parlamentets næste plenarmøde. Meddelelsen inkluderes også blandt 
mødedokumenterne til Europa-Parlamentets Udvalgsformandskonference. Statusmeddelelsen 
offentliggøres også på Direktoratets hjemmeside forud for hvert plenarmøde i Europa-Parlamentet.

5.2 Uformel politisk dialog og protokol nr. 1 til traktaterne

Protokol nr. 1 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde foreskriver, at de nationale parlamenter i EU kan fremsætte bemærkninger til 
lovgivningssager, der henhører under EU's enekompetence, samt til ikkelovgivningsmæssige 
dokumenter, som f.eks. kan være relateret til igangværende debatter på europæisk niveau, grøn- eller 
hvidbøger fra Kommissionen eller meddelelser fra Kommissionen. Disse bidrag behandles under den 
uformelle politiske dialog.

De nationale parlamenter i EU gjorde i 2021 fortsat aktiv brug af dette værktøj og indsendte 222 
bidrag. De tre mest aktive parlamenter/kamre i 2021 i denne henseende var det spanske Cortes 
Generales (60), det tjekkiske Senat (27) og det rumænske Deputeretkammer (24).

14 Se endvidere kapitel 7.2.
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CONTRIBUTIONS UNDER INFORMAL POLITICAL DIALOGUE - 2021

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

De fire udvalg, der modtog flest bidrag under den uformelle politiske dialog, var Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) med 45, Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(ITRE) med 29, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) med 28 
og Udvalget om Økonomiske og Monetære Anliggender (ECON) med 19.
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REASONED OPINIONS UNDER PROTOCOL 2 - 2021
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Europa-Parlamentet har siden 2009 modtaget omkring 2 666 bidrag under protokol nr. 1 fra de 
nationale parlamenter, og som er blevet offentliggjort i CONNECT-databasen. Bilag V indeholder 
detaljerede statistikker om de bidrag, der blev modtaget under den uformelle politiske dialog i 2021.

Vigtigste udvikling i 2021:

• Antallet af bidrag, der blev indsendt som led i den uformelle politiske dialog, faldt med 24 % 
fra 179 i 2020 til 222 i 2021. Den mest sandsynlige årsag hertil er, at Kommissionen var meget 
aktiv med hensyn til at foreslå ny lovgivning som reaktion på coronapandemien.

• De nationale parlamenter lod i højere grad deres forelæggelser, både under protokol nr. 2 og 
nr. 1, ledsage af sammendrag på engelsk, hvilket lettede lovgivernes arbejde.
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6. NETVÆRK OG UDVEKSLING AF OPLYSNINGER
6.1 Interparlamentarisk EU-informationsudveksling (IPEX)

Den interparlamentariske EU-informationsudveksling (IPEX) understøtter det interparlamentariske 
samarbejde ved at udgøre en platform og et netværk for elektronisk udveksling af EU-relaterede 
oplysninger mellem parlamenterne i EU. IPEX blev lanceret som et initiativ fra de nationale 
parlamenter i EU's side og blev udviklet med teknisk assistance fra Europa-Parlamentet. I dag bruger 
39 kamre i 27 nationale parlamenter og Europa-Parlamentet IPEX i deres daglige virksomhed. IPEX 
bliver vedvarende forbedret for at imødekomme brugernes skiftende behov. I sidste ende er målet at 
gøre IPEX til en "kvikskranke" for interparlamentariske aktiviteter.

IPEX er blevet beskrevet skiftevis som et redskab, en platform og et netværk. Disse tre definitioner viser, 
at instrumentet har udviklet sig. Overgangen fra et redskab til et netværk er gået langsomt, men er 
nu ved at være i mål.

I 2021 blev den nye IPEX-platform lanceret og taget i brug. Dette var årets vigtigste mål for 
Direktoratets Enhed for Institutionelt Samarbejde, for kolleger, der udviklede det nye websted fra 
Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC), for IPEX-
formandskaberne og alle IPEX-interessenter generelt. Ibrugtagningen af den nye platform havde 
egentlig været planlagt til at ske i første halvdel af 2021 under det finske parlaments formandskab, 
men var blevet forsinket med flere måneder. Det havde taget længere tid end beregnet at udvikle 
systemet på grund af andre, tyngende arbejdsopgaver i forbindelse med coronapandemien. 
IPEX version 3 (v3) fik først grønt lys fra IPEX-bestyrelsen i juli 2021 under det tyske formandskab. 
Det nye IPEX-websted blev officielt lanceret den 28. oktober i Berlin på et møde mellem IPEX-
korrespondenter, som det tyske Forbundsråd var vært for.

IPEX-arbejdsgrupperne afsatte en stor del af deres tid til at forberede lanceringen af webstedet. 
Arbejdsgruppen om Indhold beskrev de nye afsnit om IPEX v3 i en vejledning til IPEX-
korrespondenterne og tilføjede forklarende tekster for at gøre webstedet mere brugervenligt. 
Arbejdsgruppen om Oplæring udarbejdede læringsmaterialer, der blev anvendt på seminarer for at 
gøre IPEX-korrespondenterne bekendt med det nye websted. Kontaktpersonerne blev også tilbudt 
onlinekurser af IPEX-informationsmedarbejderen. Arbejdsgruppen om Promotion og Sociale Medier 
udarbejdede nyt reklamemateriale, herunder en IPEX-brochure, videoer og en Twitter-kampagne, 
for at skabe opmærksomhed om lanceringen af IPEX v3. 

Både det finske og det tyske formandskab engagerede sig til fulde i at sikre en vellykket iværksættelse 
af den nye platform. Desuden forsøgte begge formandskaber løbende at udvikle nye formater for 
intern udveksling og kommunikation (IPEX NOW-forummet og forslaget til en styringsarbejdsgruppe, 
der fik til opgave at overvåge eventuelle tekniske spørgsmål og rette op på dem i overensstemmelse 
med principperne i IPEX' digitale strategi og IPEX-retningslinjerne). Disse nye formater for interne 
drøftelser vil bidrage til at finde frem til de bedst mulige måder at konsolidere netværket på i en tid, 
hvor fysiske møder er vanskelige, eller ligefrem umulige, at afvikle. De bør også fremme nye rammer 
for drøftelser inden for IPEX' forvaltningsstrukturer om, hvordan en ny platform med betydeligt 
opgraderet kapacitet bør fungere, og andre relaterede spørgsmål. 

En af de vigtigste nyskabelser ved den nye platform er, at den gør det muligt for parlamenterne at 
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uploade nye typer dokumenter, og ikke nødvendigvis dem, der er knyttet til nærhedsparameteren 
(begrundede udtalelser eller bidrag inden for rammerne af den uformelle politiske dialog). Disse 
dokumenter, der er kendt som initiativdokumenter, har til formål at tilskynde til interparlamentarisk 
samarbejde på områder som:

• den flerårige finansielle ramme 

• EU's internationale aftaler 

• Kommissionens arbejdsprogram 

• parlamentariske bidrag til arbejdet inden for konferencen om Europas fremtid

Muligheden for at uploade disse nye tekster hænger direkte sammen med en af Europa-
Parlamentets prioriteter for interparlamentarisk samarbejde: fremme af tættere koordinering mellem 
parlamenterne og med Europa-Parlamentet inden for rammerne af parlamentarisk diplomati 
og parlamenternes rolle i forbindelse med fremme af EU's grundlæggende værdier gennem 
foranstaltninger udadtil.

Sidste år brugte Enhed for Institutionelt Samarbejde størstedelen af sin energi på lanceringen af 
IPEX-sektionen om demokratistøttenetværket, som var begyndt i slutningen af 2020. Dette kunne 
kun lykkes takket være den konstante og gensidige støtte fra hele direktoratet, Generaldirektoratet 
for Innovation og Teknologisk Støtte (ITEC), Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker 
(EXPO), IPEX' formandskaber, IPEX-bestyrelsesmedlemmerne, informationsmedarbejderen og hele 
IPEX-netværket. Afdelingen for Demokratistøttenetværket markerer starten på nye og forbedrede 
former for samarbejde med de nationale parlamenter, som er et af de strategiske mål for 2022-2024, 
og som støttes i fællesskab af GD Ledelsestjenesterne og GD EXPO og gennemføres af Direktoratet 
for Forbindelser med De Nationale Parlamenter i tæt samarbejde med de ansvarlige tjenestegrene 
i GD EXPO15.

IPEX offentliggør i øjeblikket mere end 105 000 sider indgivet af de nationale parlamenter og EU-
institutionerne og indeholdende oplysninger om demokratiske kontrolprocedurer fra næsten 89 
000 dokumenter udarbejdet af de nationale parlamenter i tilknytning til arbejdet med ca. 16 618 
sager. 

I 2021 var der 300 732 forskellige besøg på IPEX-webstedet. Der var 21 838 014 sidevisninger og 30 
217 045 hits. Opgraderingen til IPEX v3 i juli 2021 og ændringerne i systemets funktionsmåde havde 
en betydelig indvirkning på antallet af registrerede besøg, hvilket kan forklare, hvorfor tallene er 
lavere end de foregående år.

Det nye websted giver mulighed for i endnu højere grad at åbne IPEX for omverdenen. Det tyske 
formandskab var meget opsat på at uddybe udvekslingen med forskere, der anvender IPEX-
databasen til videnskabelige formål. IPEX-webstedet giver fremragende muligheder for at studere 
parlamentariske aktiviteter i EU, herunder interparlamentarisk arbejde.

Vigtigste udvikling i 2021:

• Lancering af v3 af IPEX-platformen.

• Godkendelse af det (rullende) arbejdsprogram for de næste tre aktivitetsår.

• Offentliggørelse af afsnittet om demokratistøttenetværket.

15 Se notatet om GD EXPO Samarbejde.
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6.2 Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og 
Dokumentation (ECPRD)

Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (ECPRD), der forvaltes af 
Europa-Parlamentet og Europarådets Parlamentariske Forsamling i fællesskab, omfatter 66 
parlamentariske kamre (heraf 39 i Den Europæiske Union) fra 54 deltagende lande og EU-institutioner. 
Netværket omfatter 120 korrespondenter og vicekorrespondenter for de respektive parlamenter, som 
bidrager til ECPRD's vigtigste aktiviteter, nemlig at fremme udveksling af oplysninger og bedste 
praksis om emner af fælles interesse.  ECPRD fremmer samarbejdet mellem de deltagende kamre ved 
at iværksætte sammenlignende anmodninger og afholde seminarer

Coronasituationen havde fortsat en dybtgående indvirkning på arbejdsgangen i ECPRD-netværket i 
2021. Organiseringen af det parlamentariske arbejde var fortsat stærkt berørt, og der blev udvekslet 
talrige anmodninger om, hvordan andre kamre håndterede situationen (jf. også bilag VI). 

Som følge af smittesituation sidste år og det forhold, at det stadig var umuligt at afholde 
internationale arrangementer med fysisk tilstedeværelse, fortsatte ECPRD-netværket derfor med 
at finpudse sine erfaringer med virtuel afvikling af seminarer og vedtægtsbestemte møder. Selv 
om det ikke var muligt at opnå det afgørende personlige samspil, som et netværk til fremme af 
udveksling af oplysninger og god praksis ellers tilstræber, gjorde fjernformatet det muligt at afholde 
mange flere møder og for mange kolleger fra nationale parlamenter, som ellers ikke ville have været 
i stand til at rejse, at deltage.

i. Sammenlignende forespørgsler

I 2021 indgav ECPRD-tilknyttede parlamenter 356 sammenlignende forespørgsler til netværket, 
hvilket afstedkom 8 928 svar; det var en mindre stigning i forhold til 2020 (326 anmodninger og 8 
475 svar).
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Anmodningerne om oplysninger dækkede mange sektorer, og der blev lagt særlig vægt på emner 
vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og den parlamentariske administration samt sociale og 
sundhedsmæssige spørgsmål.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter ydede også bistand til Europa-
Parlamentets tjenestegrene ved at håndtere og videreformidle deres forespørgsler til ECPRD-
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netværket. I alt indsendte Europa-Parlamentet 14 forespørgsler til ECPRD-netværket i 2021. Dette 
udgør en lille stigning i forhold til 2020, hvor der var 12 forespørgsler fra Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet afgav 89 svar på forespørgsler fra andre ECPRD-tilknyttede parlamenter – en væsentlig 
stigning sammenlignet med 29 svar afgivet i 2019 og 31 i 2018.

ii. Endelige sammendrag

Endelige sammendrag er den bedste måde til at fremhæve det enorme antal og nytteværdien af 
ECPRD-anmodninger og -svar. Der er gennem længere tid gjort overvejelser om nye metoder til at 
tilskynde til udarbejdelse af endelige sammendrag. Med henblik på dette sigtede den nye version 
af ECPRD-webstedet, som blev taget i brug i oktober 2020 med støtte fra Europa-Parlamentets 
IT-tjenester, til at modificere korrespondenternes kontrolpanel for at indbyde dem til at indsende 
deres endelige sammendrag og give dem, der allerede var uploadet til webstedet, synlighed. Efter 
dette tiltag steg procenttallet for de endelige ECPRD-sammendrag i 2020 væsentligt, idet 41 % af 
forespørgslerne førte til publikation af en svaranalyse (sammenlignet med 16 % i 2019 og 11,3 % i 
2018). Desværre faldt dette tal til 21 % i 2021.

iii.  Vedtægtsbestemte møder

Forretningsudvalgets møder blev afholdt som videokonference den 18. marts, 1. juli og 23. september 
fra Europa-Parlamentet. Hovedformålet med disse møder var forberedelse af den kommende årlige 
konference. Forretningsudvalget iværksatte også overvejelser om ECPRD's ajourførte retningslinjer 
for indgivelse af anmodninger.

I lyset af de restriktioner for møder og rejser, der stadig var gældende i flere parlamenter på grund af 
covid-19, og for at prioritere sikkerheden for alle deltagere, fandt ECPRD-korrespondenternes årlige 
konference igen sted ved fjerndeltagelse, afholdt af det britiske Underhus den 18. november 2021. 
Blandt punkterne på dagsordenen var forretningsudvalgets forelæggelse af ajourførte retningslinjer 
for ECPRD-anmodninger; samarbejde mellem ECPRD og Den Interparlamentariske Unions Parline-
dataprogram; rapporter fra ECPRD-koordinatorerne om tidligere og kommende seminarer og 
en orientering om forbedringer af det nye ECPRD-websted. Derudover blev der valgt fire nye 
medlemmer til forretningsudvalget.

iv. Seminarer

Coronapandemien påvirkede igen dette år tilrettelæggelsen af ECPRD-seminarer. Seminarer er en 
vigtig mulighed for at deltage i yderst produktive udvekslinger af information og god praksis. Før 
2020 blev alle seminarer afholdt ved fysisk fremmøde og arrangeret af de nationale parlamenter, 
som havde en interesse i de pågældende emner. Siden coronapandemiens udbrud er alle møder 
imidlertid blevet afholdt på afstand.

Det årlige seminar inden for rammerne af ECPRD-interesseområdet "Biblioteker, forskningstjenester 
og arkiver", der blev afholdt i samarbejde med Europa-Parlamentets Forskningstjeneste og 
Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter, fandt sted den 1.-3. juni 2021 som et 
onlinearrangement med titlen "Parlamentariske forskningstjenester og biblioteker – Et år med håb 
og overgang".   Dette fjernseminar tiltrak 90 deltagere fra 30 parlamentariske kamre og internationale 
organisationer og tilbød et forum for udveksling af oplysninger om de langsigtede virkninger af 
coronavirus på arbejdsmetoder og de parlamentariske bibliotekers reaktion på krisen.

Europa-Parlamentets næstformand Rainer Wieland og dets generalsekretær Klaus Welle redegjorde 
på seminariet for deres egne syn på, hvordan Europa-Parlamentet havde kunne fortsætte sit arbejde 
under pandemien. 

ECPRD's sekretariat var også involveret i tilrettelæggelsen af otte andre ECPRD-webinarer (se bilag 
VI C).
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Vigtigste udvikling i 2021: 

• Øget samarbejde mellem Europa-Parlamentets støtteenhed for økonomisk styring og 
ECPRD's økonomiske og budgetmæssige interesseområde og mellem Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste og ECPRD's parlamentariske biblioteker, forskning og arkiver på områder 
af fælles interesse og undersøgelser.

• Ajourførte ECPRD-retningslinjer for udarbejdelse af sammenlignende anmodninger vedtaget 
af ECPRD's årlige konference. 

• Større deltagelse i webinarer

6.3 Programmet til støtte for formandskabslandets parlament

Europa-Parlamentet har konstant fremmet et tæt samarbejde mellem sin egen administration og 
de nationale parlamenters administrationer, navnlig i den forberedende fase af den parlamentariske 
dimension af hvert enkelt rådsformandskab. Europa-Parlamentet tilbyder alle tiltrædende 
formandskabslandes parlamenter mulighed for at deltage i et program henvendt til personale, der 
afholdes i Bruxelles med henblik på at forberede aktiviteterne i forbindelse med formandskabets 
parlamentariske dimension. Europa-Parlamentet kan sørge for et skræddersyet støtteprogram til 
formandskabets parlament på grundlag af specifikke forespørgsler, behov og prioriteringer. Dette 
initiativ giver mulighed for at opbygge netværk og personlige kontakter med alle involverede og 
muliggør en effektiv formidling af information og ekspertise, hvorved det videre arbejde lettes, og der 
sikres sammenhæng. Europa-Parlamentet kan bidrage til programmets udgifter på delebasis med 
det pågældende nationale parlament.

I de senere år har en række EU-medlemsstater haft rådsformandskabet for første gang. 
Parlamenterne fra disse lande var særligt interesserede i Europa-Parlamentets program til støtte for 
formandskabslandets parlament. Da Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter 
viste sig at være et sådant nyttigt redskab under formandskabernes forberedende fase og i lyset af 
den fortsatte udvikling i det interparlamentariske samarbejde, besluttede det at udvide programmet 
til alle kommende formandskaber. I de senere år har rådsformandskaberne lagt ekstra vægt på og 
investeret mere i den parlamentariske dimension for at øge det antal arrangementer, møder og 
initiativer, de afholder under deres formandskabshalvår, sammenlignet med for ti år siden. 

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter arbejdede på at tilpasse programmet 
til støtte for formandskabslandets parlament til de særlige omstændigheder med restriktioner for 
rejser og fysiske møder og tilbød de kommende slovenske og franske formandskaber "virtuelle 
besøg". 

Programmet for tjenestemænd fra det slovenske parlament, hvoraf de fleste var baseret i Ljubljana, 
var baseret på en række fjernmøder snarere end på det sædvanlige besøg i Bruxelles. Der blev afholdt 
fem møder i marts og april 2021. De indbefattede drøftelser med en række kolleger fra Europa-
Parlamentets sekretariat, som orienterede om deres erfaringer med tilrettelæggelsen af forskellige 
arrangementer og aktiviteter: Formandskonferencens besøg i formandskabets hovedstad, den 
interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk samarbejde og regeringsførelse; COSAC-
møder; konferencen om FUSP/FSFP; gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol med Europol og det 
interparlamentariske udvalgsmøde om Eurojust.

Formålet med disse møder var at etablere de nødvendige kontakter mellem embedsmænd fra 
formandskabslandet og Europa-Parlamentets personale og at give mulighed for indledende 
udveksling af oplysninger om procedurer, emner og dagsordener for fremtidige arrangementer og 
aktiviteter. 
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Den franske Nationalforsamling og det franske Senat var ivrige efter at samarbejde og tage ved lære 
af de erfaringer, som Europa-Parlamentets tjenestegrene havde gjort sig med at håndtere fjern- og 
hybridmøder, navnlig hvor et stort antal forbindelser, deltagere og sprog er involveret. Der kunne 
imidlertid som følge af de begrænsninger, som det franske præsidentvalg medførte, ikke findes en 
passende dato for et program til støtte for formandskabslandets parlament, hvorfor drøftelserne 
kun omfattede tekniske spørgsmål.

Vigtigste udvikling i 2021:

• I første halvår af 2021 blev der udarbejdet et fuldt online-program til støtte for 
formandskabslandets parlament, som blev tilbudt det slovenske parlament med henblik på 
at forberede det til formandskabet i andet halvår af 2021.

• Embedsfolk fra den franske nationalforsamling og det franske senat var særligt ivrige efter at 
lære af Europa-Parlamentets erfaringer med at tilrettelægge flersprogede møder på afstand 
med deltagelse af mange deltagere og mange sprog.

6.4  Netværket af nationale parlamenters repræsentanter i Bruxelless

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter er vært for og huser de administrative 
nationale parlamenters udpegede repræsentanter ved Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet 
har siden 1991, med henblik på at styrke det interparlamentariske samarbejde i EU, efter anmodning 
stillet frit kontor og andre interne faciliteter til rådighed for disse repræsentanter i sine lokaler i Bruxelles 
og Strasbourg. 

Medlemsstaternes nationale parlamenter udsender embedsfolk til Bruxelles for at befordre lettere 
forbindelser med EU. Der er i øjeblikket 55 sådanne embedsfolk fra de 27 nationale parlamenter i EU 
i 43 af Europa-Parlamentets kontorer16. Disse nationale embedsmænd har ud over det administrative 
arbejde til opgave at sørge for gensidig informationsudveksling (i en tovejsstrøm mellem Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter), hvilket er en central faktor inden for EU-anliggender.

Repræsentanterne arbejder i samme bygning i Europa-Parlamentet, som huser Direktoratet. Dette 
skaber talrige former for synergi og fremmer utvungne arbejdsudvekslinger. I 2020 gik Direktoratet 
og repræsentanterne på grund af coronapandemien uden videre knas over til en ordning med 
fortrinsvist at telearbejde, hvilket også var tilfældet for det meste af Europa-Parlamentets øvrige 
administration, efter anvisninger fra Europa-Parlamentets formand og generalsekretær. Dette 
fortsatte i 2021.

En liste over repræsentanter for de nationale parlamenter findes på: 

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

Vigtigste udvikling i 2021:

• 1. Videreførelsen af ordning med fortrinsvist telearbejde som følge af coronapandemien.

16 Situationen pr. 17. januar 2022, inklusive COSAC-sekretariatet og IPEX-informationsmedarbejderen.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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6.5 Personaleseminarer

Europa-Parlamentet udtrykte i sin beslutning fra 2018 om gennemførelsen af traktatens bestemmelser 
om de nationale parlamenter17, "at et bedre samspil og en forbedret udveksling af oplysninger 
mellem MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer og også mellem de nationale parlamenters 
embedsmænd kunne bidrage til at forbedre kontrollen med den europæiske debat på nationalt plan 
og således fremme en ægte europæisk parlamentarisk og politisk kultur". I 2019 afholdt Direktoratet 
for Forbindelser med De Nationale Parlamenter en række seminarer for personale fra de nationale 
parlamenter og kamre i EU. Formålet hermed var at samle personale fra de nationale parlamenter 
og Europa-Parlamentet med henblik på at fremlægge og drøfte relevante europæiske emner, lære af 
hinanden og udveksle bedste praksis.

Ud over det interparlamentariske samarbejde på politisk plan har en anden vigtig udvikling i de senere 
år været afholdelsen af personaleseminarer for at lette tekniske udvekslinger på personaleniveau. 
Personaleseminarerne udgør en vigtig platform for, at parlamenternes administrationer kan 
gennemføre mere specifikke og målrettede udvekslinger på områder af fælles interesse. De udgør 
et dynamisk element i både Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters arbejde. 

Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring fortsatte med at organisere onlineseminarer 
for personale om udveksling af de seneste oplysninger om det europæiske semester, herunder 
de økonomiske prioriteter og styrkelse af samarbejdet om og forbedring af forståelsen af det 
europæiske semesters cyklus gennem videndeling og udveksling af bedste praksis. I 2021 blev der 
afholdt seks seminarer af denne art.

Vigtigste udvikling i 2021: 

• Fortsættelse af onlineseminarer for personale inden for økonomisk styring, uanset 
udfordringerne i forbindelse med coronapandemien.

17 Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om de nationale 
parlamenter (EUT C 390 af 18.11.2019, s. 121).
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7. VÆRKTØJER OG STØTTEAKTIVITETER
7.1 Afholdelse af fjernmøder og videokonferencer

Allerede inden coronapandemien havde Europa-Parlamentet brugt videokonferencer som et værktøj 
til at fremme interparlamentarisk samarbejde. Europa-Parlamentet har i lang tid haft de tekniske 
løsninger til at afholde videokonferencer med meget høj billed- og lydkvalitet samt tolkning på flere 
forskellige sprog. Brugen af videokonferencer havde dog indtil 2020 været begrænset. I begyndelsen 
af coronapandemien i 2020 førte behovet for at tilpasse og forbedre arbejdsmåden og samarbejdet 
på afstand til et stort digitalt og teknisk spring i tilrettelæggelsen af parlamentariske fjernmøder. Disse 
metoder blev fortsat anvendt i vid udstrækning under den fortsatte sundhedskrise i 2021.

Europa-Parlamentet har på grund af dets specifikke sammensætning af medlemmer fra 27 forskellige 
lande længe været bevidst om fordelene ved videokonferencer: Disse muliggør en mere jævnlig 
kontakt mellem parlamentarikerne og reducerer samtidig rejsetid, omkostninger til tjenesterejser 
og CO2-aftrykket. Alt i alt er videokonferencer et omkostningseffektivt og miljøvenligt værktøj 
til afholdelse af møder, hvorfor der er blevet investeret tilstrækkelige midler i at understøtte det. 
Desuden blev der gjort betydelige fremskridt med hensyn til digitale teknologier i 2020 og 2021.

Smittesituation i 2021 forbedredes ikke tilstrækkeligt til at muliggøre en generel genoptagelse 
af rejseaktiviteter eller afholdelse af store møder ved fysisk fremmøde. Det interparlamentariske 
samarbejde syntes imidlertid ikke at have taget synderlig skade heraf, i hvert fald ikke med hensyn til 
antallet af møder og aktiviteter. De fleste parlamenter indførte passende tekniske løsninger til støtte 
for fjernmøder, som var standardmediet for interparlamentarisk kommunikation og samarbejde. 

Fjerndebatter og hybridmøder er næsten blevet normen, selv om medlemmer af både de nationale 
parlamenter og Europa-Parlamentet har manglet mere interaktive, personlige udvekslinger og den 
personlige kontakt. Fjernmøderne har også vist sig at være særligt effektive formater til uformelle 
orienteringer, ad hoc-møder og målrettede udvekslinger med prominente talere. I den forbindelse 
er det værd at nævne, at konferencen af parlamentsformænd i EU, som blev afholdt på afstand 
af det tyske formandskab i maj 2021, vedtog et dokument med titlen "Styrket interparlamentarisk 
samarbejde ved hjælp af moderne teknologi" og drøftede, hvordan digitaliseringen påvirker det 
repræsentative demokrati. 

Som ved pandemiens begyndelse fortsatte Europa-Parlamentet i 2021 med at anvende en platform 
for flersprogede møder med tolkning til udvalgsmøder og interparlamentariske konferencer.

Vigtigste udvikling i 2021:

• Som i det foregående år var fjernmøder, der blev afholdt via videokonference, standardkanal 
for interparlamentarisk kommunikation i 2021, lige fra uformelle bilaterale videomøder til 
komplekse konferencer på højt plan med deltagelse af mange deltagere. Fjernmøder eller 
hybridmøder blev normen.

• Nationale parlamentarikeres, MEP'ers og prominente taleres deltagelse i fjernmøder var 
fortsat høj, idet sidstnævnte tilsyneladende lettere kunne deltage i møder, der blev afholdt 
på afstand frem for ved møde ansigt til ansigt. 

• Europa-Parlamentet fortsatte med at forbedre sin tekniske kapacitet til at afholde fjernmøder.



50

7.2 CONNECT – Europa-Parlamentets database til forelæggelser fra 
nationale parlamenter

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter stiller under hele lovgivningsprocessen 
særlig ekspertise vedrørende de nationale parlamenters forelæggelser i henhold til protokol 1 og 2 til 
rådighed for MEP'erne (navnlig ordførere) og for Europa-Parlamentets politiske organer og 
tjenestegrene. Direktoratet forvalter i denne forbindelse databasen CONNECT, som indeholder alle de 
dokumenter, det har modtaget fra de nationale parlamenter i henhold til protokol 1 og 2 siden 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Begrundede udtalelser vedrørende systemet for tidlig varsling 
findes på alle officielle EU-sprog.

CONNECT-databasen har siden 2017 kunnet konsulteres på Direktoratets websted. Alle oplysninger 
i CONNECT, herunder begrundede udtalelser og bidrag fra de nationale parlamenter, er direkte 
tilgængelige i "eCommittee", som er GD IPOL's og GD EXPO's fælles arbejdsområde, under den 
procedure, de vedrører. Dette gælder ikke kun begrundede udtalelser, men også alle bidrag, der 
modtages fra de nationale parlamenter i EU. 

CONNECT giver ordførerne, medlemmerne, assistenterne og personalet i udvalgssekretariaterne 
samt alle eksterne interessenter mulighed for på ethvert tidspunkt i en given lovgivningsprocedure 
at få en opdateret og fuldstændig oversigt over alle forelæggelser fra de nationale parlamenter. I 
2021 modtog man i alt 345 forelæggelser: 123 (36 %) blev indgivet inden for rammerne af protokol 
nr. 2 om kontrollen med nærhedsprincippet og 222 (64 %) forelæggelser under den uformelle 
politiske dialog.

Den 1. januar 2022 fandtes der i alt 6 347 forelæggelser (begrundede udtalelser og bidrag) fra de 
nationale parlamenter i EU i CONNECT-databasen. 3 681 (58 %) blev indgivet inden for rammerne 
af protokol nr. 2 om kontrollen med nærhedsprincippet og 2 666 (42 %) blev indgivet under den 
uformelle politiske dialog.

Vigtigste udvikling i 2021:

• CONNECT-databasen blev opdateret for at gøre den kompatibel med automatisk modtagelse 
af bidrag via den nye platform for nationale parlamenters bidrag (NPS).
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7.3 Vejviser over korresponderende udvalg (CorCom)

Vejviseren over korresponderende udvalg (CorCom) er en informationsressource om de nationale 
parlamentariske udvalg, der dækker samme ressortområder som Europa-Parlamentets udvalg. Den 
indeholder også oplysninger om de forskellige udvalgssekretariater i de nationale parlamenter og 
Europa-Parlamentet. Oplysningerne i vejviseren leveres af Bruxelles-baserede faste repræsentanter for 
de nationale parlamenter.

CorCom er et nyttigt redskab til at etablere forbindelser mellem Europa-Parlamentets udvalg og de 
tilsvarende udvalg i de nationale parlamenter. Det tjener også til at identificere udvalgenes formand 
og sekretariat, hvilket altid er særligt nyttigt for at styrke samarbejdet mellem Europa-Parlamentet 
og de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets forretningsorden blev ændret i overensstemmelse med en beslutning 
vedtaget i maj 200918 om udviklingen af forbindelserne mellem de nationale parlamenter og 
Europa-Parlamentet (ordfører: Elmar Brok), og fastsætter nu: "Et udvalg kan indlede en direkte dialog 
med nationale parlamenter på udvalgsniveau inden for grænserne af de budgetbevillinger, der er 
afsat hertil. Dette kan omfatte passende former for samarbejde før og efter lovgivning." (artikel 150, 
stk. 3).

CorCom-applikationen forbedres og opdateres løbende for at imødekomme brugernes skiftende 
behov. Den er i løbet af de seneste år blevet omdannet til en webbaseret applikation19, der er langt 
mere brugervenlig og udstyret med en lang række nye funktioner. I 2021 blev der aflagt 4 612 besøg 
i applikationen fra 264 brugere med 187 059 individuelle hits på websiderne.

18 Europa-Parlamentets beslutning af 7. maj 2009 om udviklingen af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter under Lissabontraktaten (EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 94).

19 CorCom er kun til intern brug. Den kan tilgås via Europa-Parlamentets intranet.
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7.4 Publikationer fra Direktoratet for Forbindelser med De Nationale 
Parlamenter

Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter udgiver en række publikationer. 

En af disse publikationer, Spotlight on Parliaments in Europe, giver et sammendrag af oplysninger 
om udvalgte aktuelle emner, der er blevet udvekslet mellem parlamenterne i ECPRD-netværket.

Weekly Agenda giver oplysninger om aktiviteter, der involverer de nationale parlamenter, med 
henblik på at øge gennemsigtigheden og synligheden af de mange interparlamentariske aktiviteter, 
der gennemføres. 

State of Play Note indeholder oplysninger om de indlæg, der er modtaget fra de nationale 
parlamenter..

Spotlight  on  Parliaments  in  Europe  sgiver et sammendrag af oplysninger om udvalgte aktuelle 
emner, der er blevet udvekslet mellem parlamenterne i ECPRD-netværket.

Direktoratet publicerede i 2021 fem numre: 

• Spotlight nr. 33 - februar 2021 - Status over covid-19-foranstaltninger i parlamenter;

• Spotlight nr. 34 - marts 2021 - Kønsspecifik konsekvensanalyse af lovgivning.

• Spotlight nr. 35 - juli 2021 - Statut for og finansiering af politiske partier og fonde.

• Spotlight nr. 36 - september 2021 - Tilrettelæggelse af plenarmøder.

• Spotlight nr. 37 - december 2021 - Offentlig forpligtelse til at give tilstrækkelige oplysninger 
om lovforslag

The publications are available on the Direktoratets hjemmeside (http://www.europarl.europa.eu/
relnatparl/en/home/publications).

Weekly Agenda runddeles om fredagen pr. e-mail til alle Europa-Parlamentets medlemmer 
og tjenestegrene. I 2021 blev Weekly Agenda udsendt 41 gange. Publikationen omhandler 
de interparlamentariske arrangementer i de følgende to uger såsom bilaterale besøg, 
interparlamentariske konferencer og interparlamentariske udvalgsmøder. Der gives oplysninger om 
dato, sted og involverede tjenestegrene i Europa-Parlamentet. 

Direktoratet udarbejder en månedlig statusmeddelelse (State of Play Note) om de begrundede 
udtalelser og bidrag, som de nationale parlamenter har forelagt (se kapitel 5.1.3).

Det driver også et websted med oplysninger om sine kommende aktiviteter og publikationer.

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications.html
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8. DIREKTORATET FOR FORBINDELSER MED DE 
NATIONALE PARLAMENTER

Store forhåbninger til trods så skete der i 2021 ikke nogen tilbagevenden til normale forhold. Det 
blev som 2020 til et udfordrende år, om end i mange henseender af andre årsager. Direktoratet for 
Forbindelser med De Nationale Parlamenter forsøgte at sikre kontinuiteten i sine aktiviteter med 
henblik på at yde kyndig støtte til medlemmerne af Europa-Parlamentet og dets forskellige partnere, 
fortsætte det institutionelle samarbejde og den lovgivningsmæssige dialog med medlemsstaternes 
parlamenter og bistå med talrige interparlamentariske arrangementer.

Direktoratet yder støtte til interparlamentariske aktiviteter, bidrager til gennemførelsen af traktatens 
bestemmelser om interparlamentarisk samarbejde og fungerer som et videnscenter for information 
om de nationale parlamenter i EU. Det repræsenterer Europa-Parlamentet i det interparlamentariske 
samarbejdes administrative netværk. Det administrerer forbindelserne med de embedsmænd, der 
repræsenterer EU's nationale parlamenter i Bruxelles, og opretholder tætte forbindelser med deres 
administrationer.

Direktoratet er taknemmelig for den fortsatte støtte fra generalsekretæren og vicegeneralsekretæren 
samt fra alle de tjenestegrene i Europa-Parlamentets generaldirektorater, som det samarbejder med. 

Direktør: Katrin Ruhrmann

Direktoratet består af to enheder:

Enheden for Lovgivningsmæssig Dialog

Enheden for Lovgivningsmæssig Dialog er primært ansvarlig for den politiske og lovgivningsmæssige 
dialog med de nationale parlamenter. Den planlægger, koordinerer og tilrettelægger 
interparlamentariske møder på udvalgsplan, herunder interparlamentariske udvalgsmøder, den 
europæiske parlamentariske uge og JPSG for Europol. Den sikrer også opsyn med kontrollen af 
nærhedsprincippet og opfølgning med ordførere og udvalg om gennemførelsen af protokol nr. 
2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Enheden afholder også 
tematiske seminarer, der samler Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters administrationer, 
og er ansvarlig for databaserne CONNECT og CorCom.

Enhedschef: Jesús Gómez

Enheden for Institutionelt Samarbejde

Enheden for Institutionelt Samarbejdes ansvarsområde omfatter multilateralt regelfastsat 
samarbejde, dvs. konferencen af parlamentsformænd, møder for generalsekretariaterne for de 
nationale parlamenter og COSAC. Enheden beskæftiger sig også med etablerede netværk, navnlig 
IPEX og ECPRD, og håndterer samarbejdet med GD EXPO og samordningen af programmerne til 
støtte for formandskabslandets parlament og af besøg vedrørende kapacitetsopbygning.

Enhedschef: Anne Louise MCLAUCHLAN

Denne årsberetning samt yderligere informationer vedrørende Europa-Parlamentets forbindelser 
med de nationale parlamenter i EU findes på Europa-Parlamentets websted:

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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BILAG I — COSAC-møder – Emner og hovedtalere 2021

COSAC-arrangement Sted, dato Emner
Europa-Parlamentets 
hovedtalere/
panelmedlemmer

COSAC-formandsmøde  Videokonference, 11. 
januar 2021

I - Prioriteter for det portugisiske formandskab 
for Rådet for Den Europæiske Union

II - Den Europæiske Unions genopretning og 
modstandsdygtighed

Uformel drøftelse med Michel Barnier, chef for 
Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede 
Kongerige, og formændene for de nationale 
parlamenters Europaudvalg og Europa-Parlamentet

Videokonference, 25. 
januar 2021

EU-britiske handels - og samarbejdsaftale

Uformel drøftelse mellem COSAC-formænd og 
Kommissionens næstformand Věra Jourová

Videokonference, 28. 
januar 2021

Den europæiske handlingsplan for demokrati

Uformel drøftelse mellem COSAC-formænd og 
Kommissionens næstformand Stella Kyriakides

Videokonference, 8. 
februar 2021

Den europæiske sundhedsunion

Uformel drøftelse mellem ledende næstformand 
i Kommissionen, Valdis Dombrovskis, COSAC-
formændene og Europa-Parlamentet

Videokonference, 7. april 
2021

Genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
gennemgang af handelspolitikken

65. COSAC-plenarmøde Videokonference, 31. maj 
– 1. juni 2021

I - Det portugisiske formandskab for Rådet for 
Den Europæiske Union

II - Et socialt Europa – hvilken model for 
den treleddede økonomiske, digitale og 
klimamæssige omstilling?

III - Gennemførelse af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner – De 
nationale parlamenters rolle

IV - Konferencen om Europas fremtid – status

Roberta Metsola, første 
næstformand for Europa-
Parlamentet

Guy Verhofstadt, medlem 
af Europa-Parlamentet

Antonio Tajani, formand 
for Europa-Parlamentets 
AFCO-udvalg

COSAC-formandsmøde Videokonference, 19. juli 
2021

I - Prioriteter for det slovenske formandskab for 
Rådet for Den Europæiske Union

II - Cybersikkerhed i EU – Styrkelse af 
modstandsdygtigheden i kritisk infrastruktur og 
cyberforsvar

Roberta Metsola, første 
næstformand for Europa-
Parlamentet

Drøftelse med Margrethe Vestager, ledende 
næstformand for Kommissionen med ansvar 
for et Europa klar til den digitale tidsalder, og 
formændene for de nationale parlamenters 
Europaudvalg og Europa-Parlamentet

Videokonference, 12. 
oktober 2021

Pakken om digitale tjenester (retsakt om digitale 
tjenester og retsakten om digitale markeder), 
Handels- og Teknologirådet, OECD's globale 
minimumsskat på virksomheder

Drøftelse med Kadri Simson, kommissær for energi, 
og formændene for de nationale parlamenters 
Europaudvalg og Europa-Parlamentet

Videokonference, 8. 
november 2021

Energiomstilling

65. COSAC-plenarmøde Videokonference, 29.-30. 
november 2021

I - Det slovenske Rådsformandskabs resultater

II - På vej mod et europæisk perspektiv for 
Vestbalkan

III - Unges fremtidige rolle i EU's 
beslutningsproces og derefter

IV - Konferencen om Europas fremtid

Roberta Metsola, første 
næstformand for Europa-
Parlamentet

Guy Verhofstadt, medlem 
af Europa-Parlamentet

For mere detaljerede oplysninger om de COSAC-mødedagsordener, som formandskaberne 
har udsendt, se venligst IPEX-webstedet: www.ipex.eu

https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB
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BILAG II - Interparlamentariske udvalgsmøder og interparlamentariske 
konferencer afholdt af Europa-Parlamentet i Bruxelles i 2021

ANTAL DELTAGERE

Dato EP-
udvalg

Arrangement Nationale parlamenter EP

Mødeform Mødets overskrift Medlemmer Parlamenter Kamre Medlemmer

Den 22. februar 
2021

ECON
ENVI
EMPL
BUG

Den europæiske 
parlamentariske 
uge: 
Plenarforsamlingen

Konference om det europæiske semester 
- Interparlamentarisk konference om 
stabilitet, økonomisk samordning og 
styring i EU

155 26 36
12 fysisk til stede + 

fjerndeltagelse

Den 22. februar 
2021 ECON

Den europæiske 
parlamentariske 
uge: 
Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Interparlamentarisk konference om 
stabilitet, økonomisk samordning og 
styring i Den Europæiske Union 59 23 29

18 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 22. februar 
2021 BUDG

Den europæiske 
parlamentariske 
uge: 
Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Interparlamentarisk konference om 
stabilitet, økonomisk samordning og 
styring i Den Europæiske Union 63 21 26

12 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 22. februar 
2021 EMPL

Den europæiske 
parlamentariske 
uge: 
Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Interparlamentarisk konference om 
stabilitet, økonomisk samordning og 
styring i Den Europæiske Union 41 13 17

13 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 22. februar 
2021 ENVI

Den europæiske 
parlamentariske 
uge: 
Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Interparlamentarisk konference om 
stabilitet, økonomisk samordning og 
styring i Den Europæiske Union 39 15 20

13 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 4. marts 2021 FEMM
Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Kvindernes internationale kampdag: "Vi 
er stærke - Kvinder forrest i kampen mod 
covid 19"

61 23 31
17 fysisk til stede + 

fjerndeltagelse

Den 14. juni 2021 LIBE / 
DEVE

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Konference på højt plan om migration og 
asyl i Europa 55 27 36

48 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 22. juni 2021 AFCO
Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Reform af valgloven med henblik på valg 
til Europa-Parlamentet. 38 25 34

24 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 25.-26. 
oktober 2021 LIBE

Gruppen for Fælles 
Parlamentarisk 
Kontrol

Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol 
af 

Den Europæiske Unions Agentur for 

Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

73 25 30
32 fysisk til stede + 

fjerndeltagelse

Den 27. 
september 2021 BECA

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Kræft i defensiven – De nationale 
parlamenters syn på den europæiske 
kræfthandlingsplan.

39 20 25
15 fysisk til stede + 

fjerndeltagelse

Den 8. november 
2021 AIDA

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Kunstig intelligens og det digitale årti
46 23 28

9 fysisk person + 
fjernforbindelse

Den 9. november 
2021 AFCO

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Interparlamentarisk udvalgsmøde om de 
nationale parlamenters forventninger til 
konference om Europas fremtid

56 21 17
9 fysisk person + 
fjernforbindelse

Den 9. november 
2021 INGE

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Udenlandsk indblanding, herunder 
spredning af desinformation, i alle 
demokratiske processer i Den Europæiske 
Union

38 14 19
17 fysisk til stede + 

fjerndeltagelse

Den 18. 
november 2021 AGRI

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Udarbejdelse af strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik i hver 
medlemsstat

54 23 30
30 fysisk til stede + 

fjerndeltagelse

Den 30. 
november 2021 FEMM

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Afskaffelse af vold mod kvinder
48 23 30

56 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 9. december 
2021 LIBE

Interparlamentarisk 
udvalgsmøde

Retsstatsprincippet
49 21 17

14 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Den 10. 
december 2021

LIBE / 
DEVE

Konference på højt 
plan

3. konference på højt plan om migration 
og asyl i Europa 57 25 28

13 fysisk til stede + 
fjerndeltagelse

Samlet deltagerantal 971 352



57

BILAG III - De nationale parlamenters besøg hos Europa-Parlamentet i 
2021 (herunder videokonferencer afviklet af Direktoratet)

Dato(er) Land og kammer Besøgende udvalg/Andet Mødtes med hvem i EP Besøgets art / Sted

5.1.2021 SLOVENIEN – 
Nationalforsamlingen 

Marko Pogačnik, formand for 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

8.1.2021 TYSKLAND – Forbundsdagen Gunther Krichbaum, formand for 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

19.1.2021 LITAUEN – Seimas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
formand for Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

22.1.2021 GRÆKENLAND – Hellenske 
Parlament 

Nikitas Kaklamanis, formand for 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

1.2.2021 TYSKLAND – Forbundsdagen Guido Wolf, formand for 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

9.2.2021 FRANKRIG – 
Nationalforsamlingen 

Sabine Thillaye, formand for 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

22.2.2021 POLEN – Senatet; LITAUEN – 
Seimas; LETLAND – Saeima; 
ESTLAND – Riigikogu; TJEKKISKE 
REPUBLIK – Senatet 

Bogdan Klich (formand for det polske 
Senats udenrigs- og Europaudvalg); Laima 
Andrikienė (Litauen, næstformand for 
PACE); Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 
(Litauen, næstformand for Seimas, 
formand for EU-udvalget), Rihards Kols 
(Letland, formand for udenrigsudvalget); 
Enn Eesmaa (Estland); Pavel Fischer 
(Tjekkiet)

Første næstformand Roberta 
Metsola

Videokonference

25.2.2021 FINLAND – Parlamentet Satu Hassi, formand for 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

17.3.2021 PORTUGAL – Republikkens 
Forsamling

Budget- og finansudvalget Medlemmer af FISC-
underudvalget Videokonference

22.4.2021 KROATIEN – Parlamentet Formanden og medlemmer af 
Europaudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Videokonference

3.5.2021 LITAUEN – Seimas MPs of the Seimas Raphaël Glucksmann MEP, INGE 
Chair Videokonference

22.6.2021 SLOVENIEN – 
Nationalforsamlingen 

Igor Zorčič, formand for 
Nationalforsamlingen, og medlemmer 
af den slovenske Nationalforsamlings 
Europaudvalg og det slovenske 
Nationalråds kommission for 
internationale forbindelser og 
europæiske anliggender

Første næstformand Roberta 
Metsola

Slovenien

6.9.2021 NEDERLANDENE – Tweede 
Kamer

Parlamentsmedlemmer (ordførere for 
reformen af WTO)

MEP'er (ordførere for reformen 
af WTO) Videokonference

23.9.2021 ESTLAND – Riigikogu Hanno Pevkur, næstformand for 
Riigikogu, og medlemmer af Udvalget 
om EU-anliggender, Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget

Første næstformand Roberta 
Metsola Estland

23-24.9.2021 LITAUEN – Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen, formand 
for Seimas, og formændene og 
medlemmerne af Europaudvalget, 
udenrigsudvalget, udvalget om 
national sikkerhed og forsvar og 
menneskerettighedsudvalget i Seimas

Første næstformand Roberta 
Metsola

Litauen

28.10.2021 POLEN – Senatet Det polske Senats Udenrigs- og 
Europaudvalg 

Første næstformand Roberta 
Metsola Polen
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BILAG IV - Information om systemet for tidlig varsling

Retsudvalget, der har ansvaret for anliggender knyttet til overholdelsen af nærhedsprincippet inden 
for Europa-Parlamentet, har formuleret følgende definitioner på forelæggelser fra de nationale 
parlamenter:

• "Begrundede udtalelser" er forelæggelser, som anfører, at et forslag til retsakt ikke efterlever 
nærhedsprincippet, og som er blevet tilsendt Europa-Parlamentet inden for den frist på otte 
uger, der er fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaterne.

• "Bidrag" er alle øvrige forelæggelser, som ikke opfylder ovenstående kriterier for en begrundet 
udtalelse.

FORELÆGGELSER MODTAGET FRA DE NATIONALE PARLAMENTER I 2021

Medlemsstat Parlament/kammer Begrundede udtalelser Bidrag

Østrig Nationalrat 0 1

Østrig Bundesrat 0 1

Belgien Chambre des Représentants 0 0

Belgien Sénat 0 0

Bulgarien Narodno Sabranie 0 1

Kroatien Hrvatski Sabor 0 0

Cypern Vouli ton Antiprosópon 0 0

Tjekkiske Republik Poslanecká sněmovna 0 8

Tjekkiske Republik Senát 4 23

Danmark Folketinget 0 2

Estland Riigikogu 0 0

Finland Eduskunta 0 0

Frankrig Assemblée Nationale 0 0

Frankrig Sénat 4 4

Tyskland Bundestag 0 0

Tyskland Bundesrat 0 10

Grækenland Vouli ton Ellinon 0 6

Ungarn Országgyűlés 0 0

Irland Seanad Éireann 6 0

Irland Houses of the Oireachtas 0 1

Italien Camera dei deputati 5 12

Italien Senato 0 10

Litauen Seimas 0 0

Luxembourg Chambre des Députés 0 0

Letland Saeima 0 0

Μalta Kamra tad-Deputati 1 0

Nederlandene Tweede Kamer 0 1

Nederlandene Eerste Kamer 0 5

Polen Sejm 0 0

Portugal Assembleia da República 0 38

Rumænien Camera Deputaților 0 0

Rumænien Senat 0 16

Spanien Congreso / Senado 0 53

Sverige Riksdag 3 0

Slovenien Državni Zbor 0 0

Slovenien Državni Svet 0 0

Slovakiet Národná rada 1 0

Slovakia Národná rada 1 0

I ALT 24 202
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BILAG V - Bidrag under protokol 1 - Uformel politisk dialog

Denne tabel indeholder en fortegnelse over dokumenter fra de nationale parlamenter i EU, der er 
sendt som svar på udkast til lovgivningsmæssige retsakter, der henhører under EU's enekompetence, 
samt på en bred vifte af ikkelovgivningsmæssige dokumenter såsom grønbøger/hvidbøger eller 
meddelelser fra Kommissionen, der henhører under protokol nr. 1 til traktatern. 

BIDRAG MODTAGET FRA DE NATIONALE PARLAMENTER I 2021

Medlemsstat Parlament/kammer 2021

Østrig Nationalrat 0

Østrig Bundesrat 1

Belgien Chambre des Représentants 0

Belgien Sénat 2

Bulgarien Narodno Sabranie 0

Kroatien Hrvatski Sabor 0

Cypern Vouli ton Antiprosópon 0

Tjekkiske Republik Poslanecká sněmovna 13

Tjekkiske Republik Senát 27

Danmark Folketinget 0

Estland Riigikogu 0

Finland Eduskunta 1

Frankrig Assemblée Nationale 7

Frankrig Sénat 11

Tyskland Bundestag 1

Tyskland Bundesrat 10

Grækenland Vouli ton Ellinon 0

Ungarn Országgyűlés 0

Irland Houses of the Oireachtas 1

Italien Camera dei deputati 11

Italien Senato 0

Litauen Seimas 1

Luxembourg Chambre des Députés 0

Letland Saeima 0

Μalta Kamra tad-Deputati 0

Nederlandene Tweede Kamer 5

Nederlandene Eerste Kamer 10

Polen Sejm 0

Polen Senat 2

Portugal Assembleia da República 16

Rumænien Camera Deputaților 24

Rumænien Senat 16

Spanien Congreso / Senado 60

Sverige Riksdag 1

Slovenien Državni Zbor 0

Slovenien Državni Svet 0

Slovakiet Národná rada 2

I ALT 222
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BILAG VI - Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og 
Dokumentation (ECPRD) 

A. Emner som Europa-Parlamentets politiske organer og administrative 
tjenestegrene i 2021 har søgt oplysninger om hos ECPRD-netværket 
gennem sammenlignende forespørgsler:

1. Ligestilling mellem kønnene i parlamentarisk diplomati
2. Opdatering efter anmodning 4548: samarbejdsdokument til ajourføring af tabellen: "Status for 

covid 19-foranstaltninger i parlamenter"
3. Adgangsforhold ved EU-medlemsstaternes parlamentsbygninger
4. Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde
5. Nationale udnævnelsesprocedurer for medlemmer af Den Europæiske Revisionsret (ECA)
6. Oversigtsundersøgelse af integration af kønsaspektet
7. Tilrettelæggelse af plenarforsamlinger
8. Formålsbestemte indtægter, låntagning og långivning
9. Incitamenter til øget deltagelse i plenardebatter

10. Cybersikkerhed i parlamentet
11. IPU Parline- og ECPRD-netværk
12. Modernisering af de logistiske tjenester i parlamenterne
13. Stresstest-politikker til at gøre disse mere robuste og modstandsdygtige
14. Opdatering på anmodning 4855: Anvendelse af EU's digitale covidcertifikat i parlamentariske 

procedurer

B. Europa-Parlamentet besvarede forespørgsler fra andre ECPRD-
parlamenter om følgende emner:

1. Parlamentariske sekretærer (indpiskere)
2. Erfaringerne i Europa-Parlamentet om en række spørgsmål vedrørende MEP'ernes arbejde
3. Lovgivningsmæssig regulering af jagthunde
4. Opdatering på anmodning 4855: Anvendelse af EU's digitale covidcertifikat i parlamentariske 

procedurer
5. Stresstest-politikker til at gøre disse mere robuste og modstandsdygtige
6. Uantagelighed af ændringsforslag der falder uden for lovforslagets rammer (lovtillæg)
7. Virksomheders rettidige omhu og ansvarlighed 
8. Besøgscentre
9. Manglende overholdelse af lovbestemt påbud eller manglende efterlevelse af påbud fra 

retshåndhævende myndighed eller lignende
10. Olympiske mestre der optages på universiteter uden om adgangseksamen
11. Undertekstning af udvalgs- og underudvalgsmøder (for hørehæmmede)
12. Tekniske hindringer for adgang til parlamentsbygninger
13. Regler for udarbejdelse af retsakter og lovgivningsprocessen
14. Genåbning af biblioteksafdelinger og opretholdelse af bibliotekstjenester i fysiske rammer 

under coronakrisen 
15. Opdatering på anmodning 2413: "Parlamentsformandens kabinet"
16. Rollen som formand for Repræsentanternes Hus
17. Parlamentspersonale og blandede eller hybride arbejdspolitikker
18. Anvendelse af EU's digitale covidcertifikat i parlamentariske procedurer
19. Ny parlamentarisk samling og gældende foranstaltninger
20. IPU Parline- og ECPRD-netværk
21. Cannabis til menneskeligt konsum
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22. Parlamentariske arkiver — ajourføring af anmodning 902
23. Lægelig forsømmelighed
24. Påkrævet stemmeflertal ved valg til parlamentariske poster
25. Familievenligt parlament for parlamentsmedlemmer
26. Udenlandske statsoverhoveder/regeringschefer tale til parlamentet
27. Coronavirus-antigentest i parlamentet
28. Normer for små landbrugsmarkeder
29. Betingelser og begrænsninger for udøvelsen af det parlamentariske mandat
30. Undersøgelser af mobning, chikane og seksuelle overgreb – "klyngeindberetning"
31. Uddannelsesregelsæt
32. Digitalisering af parlamentariske dokumenter – flere spørgsmål
33. Ny politik for lovgivning om administrative overtrædelser
34. Immaterielle midler til fremme af kulturmæcener
35. Public service-medier og medieråd
36. Lovgivningsprocessen
37. Tilsidesættelse/afskaffelse af sanktioner når en mindreårig nægter at have personlige 

forbindelser med en af sine forældre
38. Parlamentsmedlemmers forpligtelse til at modtage deres løn eller vederlag
39. Institutter for parlamentariske studier, folkestyre og lovgivningsprocesser
40. IKT-strategi
41. Begrænsninger af bevægelsesfriheden under coronapandemien
42. Digitalisering og online-parlamentarisk arbejde
43. Drift af sportsanlæg
44. Forbud mod seksuel chikane
45. Fælles udvalgsmøder på afstand
46. Støtte til parlamentsmedlemmer og parlamentsembedsmænd, der udsættes for chikane på 

sociale medier
47. Erhvervelse af landbrugsjord
48. Religiøse helligdage og rimelig hensyntagen til religiøse forhold
49. Indgivelse af appel ved retten i sidste instans
50. Budgettering af velfærd
51. Spørgeskema vedrørende webinaret "Hvordan styrkes den parlamentariske kontrol med 

budgetprocesser – forholdet mellem parlamenter, finansråd og revisionsorganer"
52. Hasteanmodning: Parlamentets rolle i forbindelse med afsættelse af republikkens præsident 

(statsoverhoved)
53. Digitale skolebøger
54. Protokolfunktion og -politik i parlamentet
55. Modarbejdelse af vold og mobning blandt børn
56. Statsstøtte til idrætsorganisationer
57. Visse aspekter af det parlamentariske arbejde mellem den 1. marts 2020 og den 31. marts 2021
58. Oversigt over integration af kønsaspektet
59. Obligatorisk og betinget brug af mundbind på børnehaver og de små klassetrin
60. Hasteanmodning: Næstformændenes rettigheder og ansvar i de nationale parlamenter
61. Parlamentarisk praksis med hensyn til FN's 2030-dagsorden og målene for bæredygtig 

udvikling
62. Parlamentets energipolitik
63. Arbejde udført af medlemmernes personale og kontrol heraf
64. Spørgeskema vedrørende webinaret "Onlinekommunikation og tilpasning af parlamentarisk 

kommunikation under pandemien"
65. Institutionel kommunikation
66. Adgang til sundhedsydelser for kvinder med handicap
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67. Strategi for sociale medier i parlamentet
68. Forvaltning og kontrol af udgifter i forbindelse med parlamentsmedlemmernes mandat
69. Parlamentets rolle i udarbejdelsen af reguleringsmæssige konsekvensanalyser
70. Tilpasning af plenarmøder for at tage højde for parlamentsmedlemmer med handicap 
71. Amning og omdeling af babymad
72. Pålæg om underholdsbidrag
73. Funktionsbjælke for parlamentariske data
74. Elektronisk arkivering
75. Anvendelse af mobile elektronisk enheder på plenarforsamling og i parlamentariske organer
76. Regulering af græsningsarealer
77. Teknologi til videokonferencer og cloudtjenester
78. Udviklingsplan for menneskelige ressourcer
79. Nedsættelse af et underudvalg i et stående parlamentarisk udvalg
80. Opdatering efter anmodning 4548: Samarbejdsdokument med henblik på ajourføring af tabel 

over status for corona-relaterede foranstaltninger i parlamenter 
81. Hemmelig afstemning uden for parlamentet
82. Covid-19-vaccinationsplan
83. Fængselsbestemmelser og sundhedsproblemer for indsatte
84. Interesseerklæring fra eksperter der har afgivet udtalelser til parlamentet 
85. Juletræer i parlamentet
86. Yderligere spørgsmål vedr. forespørgsel om den geografiske placering af det parlamentariske 

bibliotek, arkiver osv.  Hvad er betydningen af beliggenheden for brugerne, tjenesten og 
arbejdsgangen?

87. Overløberprocedure
88. Operationelle enheder i parlamenter
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C. ECPRD-seminarer og vedtægtsbestemte møder i 2021

SEMINARER

Webinar — "Hvilke proceduremæssige ændringer indført på 
grund af coronavirus vil blive bibeholdt i jeres parlament også 
efter pandemien?" (Interesseområde: parlamentarisk praksis og 
procedurer)

London / online 16.12.2021

Webinar — "Demokrati uden genveje – Debat med den 
politiske filosofi Cristina Lafont" (Emneområde: parlamentarisk 
praksis og procedurer)

Wien / online 2.11.2021

Webinar — Skridt til styrkelse af den demokratiske kontrol med 
budgetforløb (Emneområde: økonomi og budgetanliggender) 

Podgorica / online 8.7.2021

Webinar — Parlamenter og den generelle forordning om 
databeskyttelse (Emneområde: parlamentarisk praksis og 
procedurer)

Wien / online 14.6.2021

Webinar — IKT – Parlamenter på nettet 2021 – Online-
kommunikation og tilpasning af parlamentarisk kommunikation 
under pandemien (Emneområde: IKT i parlamenter)

Helsingfors / online 3.6.2021

Webinar — "Et år med håb og overgang" (Emneområde: 
parlamentariske biblioteker, forskning og arkiver)

Bruxelles / online 1-3.6.2021

Webinar — "Parlamentarisk inddragelse i udformningen af 
nationale genopretnings- og resiliensplaner" (Emneområde: 
økonomi og budgetanliggender)

Rom / online 23.4.2021

Webinar — IKT – Elektroniske underskrifter og segl 
(Emneområde: IKT i parlamenter)

Bruxelles / online 15.3.2021

Webinar — Parlamenter og den generelle forordning om 
databeskyttelse (Interesseområde: parlamentarisk praksis og 
procedurer)

Wien / online 18.1.2021

VEDTÆGTSBESTEMTE MØDER

Den årlige konference for korrespondenter London / online 18.11.2021

Eksekutivsamling Bruxelles / online 23.9.2021

Eksekutivsamling Bruxelles / online 1.7.2021

Eksekutivsamling Bruxelles / online 18.3.2021
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Glossar over navne, akronymer og forkortelser  

AFCO: Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Europa-Parlamentet.

AFET: Udenrigsudvalget, Europa-Parlamentet.

AIDA: Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder, Europa-Parlamentet.

BECA: Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse, Europa-Parlamentet.

BUDG: Budgetudvalget, Europa-Parlamentet.

CORCOM: (eng.: Directory of Corresponding Committees) Vejviser over korresponderende udvalg. 
En informationsressource om de nationale parlamentariske udvalg, der svarer til Europa-Parlamentets 
udvalg. Indeholder oplysninger om de forskellige udvalgssekretariater i de nationale parlamenter i 
EU og Europa-Parlamentet.

COSAC: Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg. Traktatbaseret konference 
bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af nationale parlamenter fra 
parlamentsudvalg, som er ansvarlige for EU-anliggender.

DEVE: Udviklingsudvalget, Europa-Parlamentet.

DG EXPO: Generaldirektoratet for Eksterne Politikker, Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

DG   IPOL: Generaldirektoratet for Unionens Interne Politikker, Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

DG ITEC: Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte, Europa-Parlamentets 
Generalsekretariat.

ECPRD: Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation 
Informationsudvekslingsnetværk for de europæiske parlamenters administrationer, som fungerer 
på grundlag af sammenlignende forespørgsler

ECON: Økonomi- og Valutaudvalget, Europa-Parlamentet.

EMPL: Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Europa-Parlamentet.

EP: Europa-Parlamentet.

Eurojust: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde..

Europol: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde. 

europæiske parlamentariske uge: Den interparlamentariske konference om stabilitet, økonomisk 
samordning og styring i Den Europæiske Union (IPC SECG) og konferencen om det europæiske 
semester er mødested for parlamentarikere fra hele Den Europæiske Union til at drøfte økonomiske, 
budgetmæssige og sociale spørgsmål.

EUSC: Konferencen af formænd for de nationale parlamenter i EU. Årligt møde for EU-
medlemsstaternes parlamentsformænd, afholdt af parlamentet i det land, der varetog 
Rådsformandskabet afvigte efterår

FEMM: Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Europa-Parlamentet.

INGE: Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i 
alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet.

interparlamentariske konference om FUSP/FSFP: (FUSP: fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; 
FSFP: fælles sikkerheds- og forsvarspolitik) Interparlamentarisk platform for debat om EU's udenrigs-, 
sikkerheds- og forsvarspolitik. Afholdes to gange om året af parlamentet i den EU-medlemsstat, der 
har formandskabet for EU-Rådet, i tæt samarbejde med Europa-Parlamentet. 
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interparlamentarisk udvalgsmøde: Møder arrangeret i fællesskab af et eller flere 
udvalgssekretariater og Enheden for Lovgivningsmæssig Dialog under Direktoratet for Forbindelser 
med De Nationale Parlamenter i Europa-Parlamentet. Interparlamentariske udvalgsmøder fungerer 
som et forum for dialog mellem medlemmer af de nationale parlamenter og MEP'er.

IPEX: Interparlamentarisk EU-informationsudveksling Platform for gensidig udveksling af EU-
relaterede dokumenter og oplysninger mellem nationale parlamenter og Europa-Parlamentet.

JPSG: (eng.: Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol) Gruppen for Fælles Parlamentarisk 
Kontrol med Europol. Interparlamentarisk kontrolgruppe for tilsyn med, at Europol er fuldt ud 
ansvarlig og gennemsigtig. Gruppen afholder to møder om året: et hos parlamentet i det land, der 
har formandskabet for Rådet, og et hos Europa-Parlamentet.

JURI: Retsudvalget, Europa-Parlamentet

LIBE: Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Europa-Parlamentet.

MEP: Medlem af Europa-Parlamentet.

nationale parlamenter: EU-medlemsstaternes nationale parlamenter.

PESCO: Permanent struktureret samarbejde på området for sikkerheds- og forsvarspolitik, etableret 
ved Rådets afgørelse af 11. december 2017 med 25 medlemsstater. PESCO udgør en retlig ramme 
til i fællesskab at planlægge, udvikle og investere i projekter om fælles kapacitet og forbedre de 
væbnede styrkers operationelle beredskab og bidrag.

Spotlight: Publikationsserie med sammendrag af parlamentariske procedurer eller praksisser og 
baseret på svar på forespørgsler sendt til ECPRD-netværket.

Systemet for tidlig varsling: Gennemgangsmekanisme med hjemmel i protokol nr. 2 til traktaterne 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, Den giver de nationale 
parlamenter mulighed for at sende en begrundet udtalelse til formændene for institutionerne.

TEU: Traktaten om Den Europæiske Union.

TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

uformel politisk dialog: Bidrag fra medlemsstaternes nationale parlamenter, indgivet i henhold 
til protokol nr. 1 til traktaterne, med bemærkninger til lovforslag til behandling, der henhører under 
EU's enekompetence, såvel som ikke-lovgivningsmæssige dokumenter såsom hvidbøger eller 
meddelelser fra Europa-Kommissionen.
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EU-MEDLEMSSTATERNES   
NATIONALE PARLAMENTER
December 2021

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

Folketinget 

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 
(Vouli ton 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 

150

60

240
200

81

179

709

69

101 160

60

300

350

208
57

577

348

151 629

315
6

56 100 141 60

199 67 150

75

183

61

460

100

230 330

136

90

40

150 200 349

direkte valgt

indirekte valgt/udnævnt/andet

Kilde: Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter i samarbejde med repræsentanter for de nationale parlamenter i Bruxelles
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