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Baggrund

I en skrivelse af 8. juni 2007 (309662) bad formand Pöttering i henhold til artikel 201, stk. 1, 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om at undersøge, hvorvidt artikel 116 i 
forretningsordenen bør fortolkes, således at indholdet af skriftlige erklæringer begrænses til 
emner om EU's "politiske" aktiviteter (ligesom indholdet i beslutningsforslag i henhold til 
artikel 113), eller hvorvidt spørgsmål vedrørende administrative forhold eller Parlamentets 
interne organisation også kan behandles i en skriftlig erklæring.
Formanden gør det klart, at indholdet i skriftlige erklæringer efter hans mening i henhold til 
artikel 116 kun bør omhandle "politiske" aktiviteter. I lyset af et indlæg fra Richard Corbett i 
plenarforsamlingen har formanden ikke desto mindre besluttet at henvise spørgsmålet til 
undersøgelse i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender.
I henhold til artikel 201 skal udvalget først og fremmest beslutte, hvorvidt spørgsmålet kan 
behandles med en fortolkning, eller om det kræver en ændring af forretningsordenen.

Spørgsmålet

Det spørgsmål, som udvalget er blevet bedt om at besvare, kan formuleres således: Mener 
medlemmerne, at der bør skelnes mellem politiske og administrative emner for skriftlige 
erklæringer. I bekræftende fald kan der rejses et yderligere spørgsmål om, hvordan man 
udarbejder en entydig definition af, hvad der er "politisk", og hvad der er "administrativt".

Ved første øjekast synes der at kunne foretages en klar skelnen mellem de to kategorier. Der 
er imidlertid eksempler på, at det under særlige omstændigheder kan være meget vanskeligt at 
skelne mellem "politiske aktiviteter" og "administrative forhold" eller "Parlamentets interne 
organisation".

Hvis f.eks. Parlamentet beslutter at ændre forretningsordenens artikel 29, således at der 
kræves mindst 100 medlemmer til dannelse af en politisk gruppe, ville en sådan beslutning 
helt klart have politiske konsekvenser, selv om den formelt ville synes at omhandle 
Parlamentets interne organisation.

Eller hvis kvæstorerne beslutter, at brugen af et slør eller en burka ikke er tilladt på 
Parlamentets område, ville en sådan beslutning ligne en administrativ beslutning, selv om den 
ville have betydelige politiske konsekvenser.

Eller hvis vi forestiller os den hypotetiske situation, at der fandtes en politisk gruppe 
bestående af europæiske rygere. Ville et rygeforbud i Parlamentet, som omfattede de interne 
møder i denne gruppe, så være en politisk beslutning?

Forslag til en mulig fortolkning

Af ovenstående grunde synes det at være vanskeligt at støtte en fortolkning, som begrænser 
det indhold, der kan behandles i en skriftlig erklæring.

En fortolkning kunne imidlertid præcisere anvendelsen af skriftlige erklæringer, idet det klart 
kunne fastlægges, at indholdet i en skriftlig erklæring ikke må gå ud over en erklærings 
sædvanlige form og navnlig ikke indeholde en beslutning om spørgsmål, som skal vedtages i 
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henhold til specifikke procedure og kompetencer i forretningsordenen.

Tidsplan

Hvis der kan opnås enighed i udvalget om ovenstående fortolkning, kan den vedtages med det 
samme eller på det næste møde i udvalget. Ellers skal spørgsmålet behandles igen på et af de 
kommende møder.
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