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Europa-Parlamentets afgørelse om de særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgets 
talmæssige sammensætning
(2021/2802(RSO))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Formandskonferencens forslag til afgørelse,

– der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 18. juni 2020 om nedsættelse af et 
særligt udvalg om kræftbekæmpelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal 
og funktionsperiode1,

– der henviser til sin afgørelse af 18. juni 2020 om nedsættelse af et særligt udvalg om 
udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske 
processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af dets ansvarsområder, 
medlemstal og mandatperiode2,

– der henviser til dets beslutning af 18. juni 2020 om nedsættelse af et særligt udvalg om 
kunstig intelligens i en digital tidsalder og fastsættelse af dets ansvarsområder, 
medlemstal og funktionsperiode3.

– der henviser til sin afgørelse af 19. juni 2020 om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, 
der skal undersøge påstande om overtrædelser og om fejl og forsømmelser i forbindelse 
med anvendelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelsen af dyr under transport i og 
uden for Unionen, og fastsættelse af dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning 
og funktionsperiode4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 207 og 208,

1. vedtager, at de særlige udvalgs og undersøgelsesudvalgets talmæssige sammensætning 
skal være som følger

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse: 34 medlemmer

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af 
Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union: 34 medlemmer

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder: 34 medlemmer

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport i og uden for EU: 
31 medlemmer

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0160. 
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0161. 
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0162. 
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0163.
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orientering.


