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I. Indledning

Saryusz-Wolski, formand for Udenrigsudvalget, har på grundlag af bestemmelserne i artikel 
201 i Europa-Parlamentets forretningsorden indgivet en anmodning til formanden for AFCO-
udvalget, Leinen, om fortolkning eller eventuel ændring af ovennævnte forretningsordens 
artikel 182.

Saryusz-Wolski understreger AFET-udvalgets særlige status som det eneste udvalg, der 
assisteres af to underudvalg (Menneskerettigheder, DROI, og Sikkerhed og Forsvar, SEDE). 
Han begrunder sin anmodning med, at han ønsker at give de to underudvalg en højere profil, 
således at deres formænd gøres til næstformænd i AFET-udvalget. På denne måde kunne 
formændene for de to underudvalg f.eks. overtage forsædet ved arbejdet i AFET-udvalget, når 
det drejede sig om problemstillinger, der falder ind under disses arbejdsområde.

Formandskonferencen havde allerede på et møde den 12.7.2007 drøftet muligheden for at 
give de to underudvalg en selvstændig status, men dette blev dog afvist, hvorved de to 
underudvalgs status inden for AFET-udvalget forblev uændret for at sikre en 
sammenhængende og integreret forvaltning af den europæiske udenrigspolitik.

For øjeblikket indeholder Parlamentets forretningsorden ingen specielle regler om 
underudvalgsformænds rolle og status inden for det udvalg, de er tilknyttet. Derfor har AFET-
udvalget anmodet om, at AFCO-udvalget undersøger artikel 182 for at finde ud af, om denne 
artikel kan fortolkes på en sådan måde, at formændene for underudvalgene uden videre også 
får stillingen som næstformand for det udvalg, som de blev udnævnt af, eller om 
forretningsordenen ikke i modsat fald burde ændres for at tilpasse den nuværende ordlyd i 
artikel 182 som følger:

Nuværende ordlyd Ændringsforslag
Artikel 182: Formandskab Artikel 182: Formandskab

1. På det første udvalgsmøde, efter at valg 
af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. 
artikel 177, vælger udvalget en formand og 
derpå ved særskilte valgrunder en, to eller 
tre næstformænd, som udgør udvalgets 
formandskab.

1. På det første udvalgsmøde, efter at valg af 
udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 
177, vælger udvalget en formand og derpå 
ved særskilte valgrunder en, to eller tre 
næstformænd, som udgør udvalgets 
formandskab.

Uanset stk. 1 består hvert udvalgs 
formandskab for perioden fra januar 2007 
til juli 2009 af fire næstformænd.

Uanset stk. 1 består hvert udvalgs 
formandskab for perioden fra januar 2007 til 
juli 2009 af fire næstformænd.
Underudvalgenes formænd er uden videre 
næstformænd for det udvalg, hvori disse 
underudvalg er blevet konstitueret.

II. Mulige reaktioner fra AFCO-udvalget

Ud fra et retligt synspunkt ser det ikke ud til, at det mål, der er formuleret af AFET-udvalget, 
på grund af den udtømmende karakter af bestemmelserne i artikel 182 kan nås i fuldt omfang 
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via en fortolkning. Således er det for den indeværende valgperiode udtrykkeligt fastlagt, at 
hvert formandskab omfatter fire næstformænd, medens højst tre næstformænd er fastsat til de 
efterfølgende valgperioder. 

Hvis man ser bort fra fortolkningsvejen, bør man finde ud af, hvilke andre muligheder der 
findes med henblik på at imødekomme AFET-udvalgets behov.

1. En første mulighed kunne være at ændre bestemmelserne i forretningsordenen. Selv om 
formanden for AFET-udvalget har udtalt sig positivt om en eventuel ændring af artikel 
182, ville det vel være mere hensigtsmæssigt at ændre artikel 181, der specifikt omhandler 
underudvalgene, idet der tilføjes et afsluttende stykke, hvori underudvalgsformændenes 
rolle inden for det udvalg, de er tilknyttet, præciseres og de tildeles hvervet som 
næstformænd.

2. Den anden mulighed er ikke så vidtgående. Man kunne således delvis imødekomme 
AFET-udvalgets krav uden dog at ændre forretningsordenen. Denne mulige løsning er 
baseret på den ganske enkle konstatering, at der ikke findes nogen bestemmelser, som 
udtrykkelig forhindrer formanden for hovedudvalget i at inddrage formændene for 
underudvalgene i formandskabets arbejde eller tillade dem ved behandling af spørgsmål, 
der falder ind under underudvalget arbejdsområde, at overtage formandskabet. Det ser 
således ud til at være tilladt, at formanden for hovedudvalget i praksis gør brug af de 
beføjelser, som han allerede indirekte råder over, for at give underudvalgsformændenes 
arbejde og rolle en højere profil. I forbindelse med udøvelsen af sådanne indirekte 
beføjelser bør formandens afgørelse naturligvis forelægges hele formandskabet og 
understøttes enstemmigt heraf.

III. Drøftelserne i udvalget

I forbindelse med de første drøftelser i udvalget den 26. maj forelagde ordføreren begge 
ovennævnte muligheder for at finde ud af, hvilken af de to udvalget foretrak. På trods af den 
oprindelige hensigt drejede det sig ved drøftelserne hovedsagelig om det langt mere generelle 
spørgsmål om SEDE- og DROI-underudvalgenes stilling. Således benyttede visse medlemmer 
lejligheden til at kræve, at de to underudvalg blev omdannet til egentlige udvalg. Formanden, 
Leinen, henviste dog til, at AFCO-udvalget ikke havde nogen beføjelser hertil. Det var 
snarere Formandskonferencens opgave at træffe en sådan afgørelse, der så kunne forelægges 
Parlamentets plenarforsamling til afstemning.

For så vidt angår emnet for AFET-udvalgets anmodning, begrænser ordføreren sig til at 
understrege, at der ikke kan udledes nogen entydig understøttelse til en ændring af 
forretningsordenen fra drøftelserne i udvalget.

IV. Konklusioner

På baggrund af drøftelserne i udvalget anbefaler ordføreren at gå forsigtigt frem og derved 
tage behørigt hensyn til, at der ikke blev opnået nogen tilstrækkelig bred enighed til fordel for 
en eventuel ændring af forretningsordenen.
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Af  hensyn til den politiske ligevægt, som opnås og bevares gennem de relevante 
bestemmelser, ser det ikke ud til, at en ændring af artikel 182 eller artikel 181 er ønskelig. 
Bagved de særlige bestemmelser om sammensætningen af formandskaberne står nemlig 
indirekte ønsket om i alle udvalgene at sikre en afbalanceret repræsentation, der er tilpasset de 
vigtigste politiske kræfters styrke i Parlamentet. Hvis en eller flere næstformænd blev 
udnævnt uden videre, ville der være fare for, at opnåelsen af en sådan ligevægt af politisk art i 
de enkelte parlamentsudvalg ville blive bragt i fare eller under alle omstændigheder gjort 
kompliceret.

Principielt anser ordføreren det således for muligt at imødekomme AFET-udvalgets ønsker 
uden at foretage en egentlig ændring af forretningsordenen. Forretningsordenen sikrer de 
facto stiltiende alle udvalgsformænd et tilstrækkeligt stort spillerum ved gennemførelsen af 
udvalgets arbejde.

Derfor foreslås det, at AFCO-udvalget jf. artikel 201, stk. 3, i forretningsordenen forelægger 
Parlamentet følgende fortolkning af artikel 182, stk. 1:

"Artikel 182, stk. 1, er ikke til hinder for, at formanden for hovedudvalget inddrager
formændene for underudvalgene i formandskabets arbejde eller giver dem mulighed for at 
lade dem overtage formandskabet i forbindelse med drøftelser af spørgsmål, der henhører 
under underudvalget arbejdsområde, når denne fremgangsmåde er blevet forelagt hele 
formandskabet og enstemmigt støttes heraf."
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