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INDLEDNING

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender er af formanden blevet anmodet om en fortolkning 
af forretningsordenens artikel 162, stk. 2, om hemmelig afstemning. Spørgsmålet er, om 
indgivelse af en anmodning om hemmelig afstemning om bestemte dele af en retsakt 
automatisk medfører hemmelig afstemning, eller om formanden og/eller institutionen fortsat 
har en skønsbeføjelse.

Da forretningsordenen i et sådant tilfælde giver det kompetente udvalg valget mellem en 
fortolkning og et forslag til ændring af forretningsordenen, forelagde ordføreren i første 
omgang et arbejdsdokument for medlemmerne om hemmelig afstemning i medlemsstaternes 
parlamenter (PE 355.714 af 5.4.2005).

Dokumentet indeholder først en gengivelse af den aktuelle opfattelse, som den fremgår af den 
tysksprogede litteratur, hvor emnet hidtil er blevet behandlet mest indgående.

Dernæst beskrives reglerne i de enkelte medlemsstater.

Af de 20 parlamenter i medlemsstaterne, som svarede på en undersøgelse foretaget af Det 
Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (ECPRD) på anmodning 
fra sekretariatet for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, har 10 muligheden for at gøre 
brug af hemmelige afstemninger med undtagelse af beslutninger om personer såsom valg, 
udnævnelser osv., nemlig Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien, Letland, 
Slovakiet, Slovenien og Spanien.

Parlamenterne i 10 andre medlemsstater kan derimod ikke gøre brug af hemmelige 
afstemninger i sådanne tilfælde, nemlig Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Litauen, Polen, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien, 
Skotland og Wales.

Der kunne ikke fremskaffes oplysninger om Irland, Cypern, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene.
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I. Historien bag forretningsordenens artikel 162, stk. 2

Lad os se nærmere på forhistorien. Indtil forretningsordenen fra marts 1973 hed det:

"Ved valg af personer foretages hemmelig afstemning.

Kun stemmesedler med navne på personer, der er opført som kandidater, kommer i 
betragtning ved beregning af afstemningsresultatet."

Fra og med forretningsordenen fra januar 1974 og indtil forretningsordenen fra november 
1979 var ordlyden:

"Ved valg foretages hemmelig afstemning; anvendelsen af artikel 7, stk. 1, artikel 37, stk. 2, 
og artikel 41, stk. 5, andet afsnit, berøres ikke heraf.

Kun stemmesedler med navne på personer, der er opført som kandidater, kommer i 
betragtning ved beregning af afstemningsresultatet."

Først et pænt stykke tid efter vedtagelsen af betænkningen af Luster i 1981 blev der foretaget 
de omfattende ændringer, hvorved artiklen blev opdelt i de stykker, der fortsat er gældende i 
dag:

"1. Ved valg foretages hemmelig afstemning, dog med forbehold af artikel 12, stk. 1, artikel 
177, stk. 1, og artikel 182, stk. 2, andet afsnit.

Kun stemmesedler med navne på medlemmer, der er opført som kandidater, kommer i 
betragtning ved beregning af afstemningsresultatet.

2. Hemmelig afstemning kan ligeledes foretages, såfremt mindst 1/5 af Parlamentets 
medlemmer anmoder herom. En sådan anmodning skal indgives, inden afstemningen 
påbegyndes.

3. En anmodning om hemmelig afstemning har forrang for en anmodning om afstemning ved 
navneopråb.

4. Optællingen af stemmerne ved hemmelig afstemning foretages af mellem to og seks 
stemmetællere udtaget ved lodtrækning blandt medlemmerne.

Ved afstemning i overensstemmelse med stk. 1 kan kandidaterne ikke være stemmetællere."

Hvordan forklarer man dette kvalitative "spring" i teksten fra en bestemmelse, der oprindelig 
kun gjaldt valg af personer, til den nugældende bestemmelse, der omfatter enhver 
"afstemning"?

Den 23. september 1980 forklarer en sidebemærkning fra Bonino i udkastet til betænkning af 
Luster betydningen af det forslag, der ændrer den gamle artikel 35, stk. 10, i 
forretningsordenen.

Den 26. og 28. november 1980 bliver Boninos sidebemærkning i betænkningen af Luster til et 
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ændringsforslag, der vedtages med 12 stemmer for, 0 imod og 1 hverken for eller imod. 
Ændringen bliver indarbejdet i forretningsordenen og offentliggjort i udgaven af 4. december 
1980, første del, i form af en tilføjelse til artikel 71, den senere artikel 162. Boninos 
bemærkning blev til stk. 2 i den gamle artikel 71, siden artikel 162. Den sigtede mod at 
beskytte mindretals interesser.

II. Fortilfælde

Efter en første anvendelse i praksis på plenarmødet den 7. juli 1981 opfordrede formanden 
tilsyneladende det daværende Udvalg for Forretningsordenen og Andragender til at give sin 
fortolkning af den nye bestemmelse. Ifølge en "Oversigt over problemer i forbindelse med 
forretningsordenen efter den almindelige revision heraf"1 af 1. september 1982 (som er den 
eneste kilde, der har kunnet findes i arkiverne) lød fortolkningen således: "En anmodning om 
hemmelig afstemning, der er fremsat af mindst en femtedel af medlemmerne, skal 
imødekommes." I lyset af den pågældende bestemmelses ordlyd forstås denne konstatering 
således: Når den i forretningsordenen fastsatte betingelse med hensyn til antallet af 
medlemmer er opfyldt, skal formanden imødekomme anmodningen, og han har ingen 
skønsbeføjelse i denne situation.

Det næste konkrete tilfælde indtraf 20 år senere, på plenarmødet den 12. juni 2002, hvor der 
blev fremsat anmodning om hemmelig afstemning om mødekalenderen for 2003. Formand 
Cox handlede på samme måde, idet han fandt, at ordene "hemmelig afstemning kan foretages" 
betød, at forslaget automatisk skulle accepteres, hvis tilstrækkeligt mange medlemmer 
anmodede om det.

I forbindelse med afstemningen den 15. december 2004 om betænkningen af Eurlings om 
Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse gav en ny anmodning om hemmelig afstemning anledning 
til en livlig debat på plenarmødet. Efter at have henvist til fortilfældet fra 2002 og for at 
afslutte debatten udtalte formanden:

"vi ... bør foretage en hemmelig afstemning ... idet vi dog med henblik på senere lejligheder 
vil anmode det parlamentariske udvalg, der tager sig af spørgsmål om forretningsordenen, om 
at overveje spørgsmålet. ... jeg er efter at have lyttet til alle medlemmerne og til Den Juridiske 
Tjeneste overbevist om, at det er en korrekt fortolkning af forretningsordenen at foretage den 
hemmelige afstemning, der er anmodet om, og det vil vi således gøre."2

III. AFCO's handlemuligheder

III. A. Fortolkning

I henhold til parlamenternes praksis og gældende ret har formanden for et lovligt valgt 
parlament altid haft en skønsbeføjelse i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en 
hemmelig afstemning er hensigtsmæssig eller ej.

Det pågældende skøn foretages alene på grundlag af en umiddelbar bedømmelse af 
  

1 Dokument PE 80.301 af 1.9.1982.
2 Fuldstændigt forhandlingsreferat, CRE af 15.12.2004.
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omstændighederne. Hverken mere eller mindre.

Kan denne mulighed for at tillade hemmelig afstemning i forbindelse med enhver form for 
"afstemning" ikke senere vise sig at være kontraproduktiv? Hvem har ansvaret for at råde bod 
på en eventuel skade som følge af en sådan afgørelse: Formanden? Hele Parlamentet eller den 
femtedel af medlemmerne, der har fremsat anmodningen i overensstemmelse med 
forretningsordenen? Eller både og? Og med hvilke politiske konsekvenser? Spørgsmålet er 
fortsat uafklaret.

Som en første konklusion med hensyn til fortolkningen af artikel 162, stk. 2, kan det således 
siges, at den mulighed, formanden har for efter anmodning fra medlemmerne at tillade 
hemmelig afstemning i forbindelse med enhver form for "afstemning",

– på den ene side er uløseligt forbundet med selve Parlamentets formands legitimitet

– på den anden side klart er i strid med normal praksis for et lovligt valgt parlaments 
arbejde, selv om dets forretningsorden tillader det.

Stillet over for en sådan dobbelt juridisk uforenelighed bliver der behov for en flersidet 
fortolkning af forretningsordenen. Det er den eneste udvej i denne særlige situation.

Hvilke flersidede løsningsmodeller er der så i denne samlede situation?

Situation er ikke let, og fortolkningsmulighederne er ikke mange og kan ikke udstrækkes til at 
dække det tidsrum på 24 år, der er gået siden den første gang, hvor det daværende 
formandskab tillod hemmelig afstemning på grundlag af det, der senere skulle blive artikel 
162, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden.

En flersidet fortolkning kan måske gøre det muligt at komme ud af denne blindgyde.

Hvis man således accepterer at give formanden en skønsbeføjelse, der kunne betegnes som et 
særligt "prærogativ", vil det være klogt at knytte en kontrolmulighed hertil. For at sikre, at det 
valg, formanden foretager på et tidspunkt, han selv anser for vigtigt, også støttes af et flertal i 
Parlamentet.

Flertalsafgørelser er ensbetydende med en anerkendelse af, at "sandheden" formentlig er at 
finde hos flertallet: "Stetur sententiae majoris partis" (man retter sig efter flertallets 
holdning), siger den parlamentariske tradition.

Den påstand, at formandens moralske autoritet alene kan overtrumfe et stort flertal, modsiges 
af samme tradition.

Formanden bør derfor høre Parlamentet, for antallet giver i sig selv en formodning for 
rigtighed, dvs. for lovlighed affødt af Parlamentets faktiske meningstilkendegivelse.

Ifølge parlamenternes tradition skal et mindretal, der anmoder om at gøre brug af en 
mulighed, ikke - gennem formanden - udøve en pressionsbeføjelse over for flertallet. 
Parlamentet giver sin mening til kende over for formanden. Formanden har altid en 
skønsbeføjelse ved afgørelsen af, om der skal foretages hemmelig afstemning eller ej.
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III. B. Ændring

Hvis kombinationen af disse forskellige muligheder for fortolkning af artikel 162, stk. 2, ikke 
er tilfredsstillende, er der i sidste instans to andre alternativer:

– Det ene består i at omskrive det pågældende stykke i forretningsordenen.

Med en omskrivning af artikel 162, stk. 2, kan det undgås, at der midt under en debat, der 
kræver mere saglighed, på lumsk vis bliver fremsat uovervejede anmodninger, som ikke 
nødvendigvis har til formål at forsvare et mindretals opfattelse.

– Det andet består i ganske enkelt at ophæve bestemmelsen.

IV. Konklusion

Det synes herefter at være på sin plads, at udvalget tager stilling til, om en fortolkning er 
tilstrækkelig til at besvare det forelagte spørgsmål, eller om det er nødvendigt at foreslå en 
ændring af forretningsordenens artikel 162, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 201, stk. 2.

Hvis en fortolkning forekommer tilstrækkelig og tilfredsstillende i sig selv, vil den i 
overensstemmelse med artikel 201, stk. 3, blive sendt til formanden, som så underretter 
Parlamentet.

Ordføreren erindrer i den forbindelse om de to mulige fortolkninger af forretningsordenens 
artikel 162, stk. 2, nemlig

– enten at anerkende, at Parlamentets formand har en vis skønsmargen, der giver ham 
mulighed for at lade Parlamentet tage stilling til anmodningen om hemmelig afstemning 
og derefter træffe afgørelse, hvorved han kan gøre brug af en skønsbeføjelse, som 
forretningsordenen giver ham

– eller at antage, at forretningsordenen i sin nuværende affattelse tværtimod ikke giver 
formanden nogen skønsmargen: Han skal imødekomme en anmodning, der er fremsat i 
overensstemmelse med forretningsordenen.

Udvalget må træffe et valg mellem disse to muligheder. Hvis ingen af de to fortolkninger kan 
vinde tilslutning, må der imødeses en ændring af artikel 162, stk. 2.

Lad mig slutte med to berømte citater, som synes at passe til denne undersøgelse. Det første er 
fra Sir Winston Churchill, som sagde: "For at blive bedre må man forandre sig. For at være 
fuldkommen skal man altså have forandret sig ofte". Det andet stammer fra Voltaire: "Gid 
menneskene vil huske på, at de er brødre". Overført til vores Parlament supplerer de to citater 
hinanden på harmonisk vis og viser os dydens vej.


	568543da.doc

