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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 121 i Europa-Parlamentets forretningsorden om indbringelse af 
sager for Domstolen
(2007/2266(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 26. september 2007,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 4 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Formanden fremsætter på vegne af 
Parlamentet bemærkninger eller 
intervenerer i sager ved de kompetente 
fællesskabsinstanser efter høring af det 
kompetente udvalg.
Påtænker formanden at afvige fra det 
kompetente udvalgs udtalelse, orienterer 
han Formandskonferencen herom.
Finder Formandskonferencen, at der ikke 
er anledning til at fremsætte 
bemærkninger eller intervenere ved 
Domstolen i sager om gyldigheden af en 
retsakt vedtaget af Europa-Parlamentet 
og Rådet i fællesskab, forelægges 
spørgsmålet straks for Parlamentet.
Formanden kan handle retsbevarende, 
såfremt dette måtte være nødvendigt for at 
overholde de af Domstolen fastsatte 
tidsfrister. I så fald gennemføres den i 
nærværende afsnit fastsatte procedure 
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BEGRUNDELSE

1. Med skrivelse af 26. september 2007 fremsendte Retsudvalgets formand et forslag til 
formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedrørende fortolkningen af 
artikel 121 i Parlamentets forretningsorden.   I sin skrivelse anmodede Giuseppe Gargani 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om en afklaring af, hvorvidt denne artikel, og 
navnlig stk. 3, alene henviser til søgsmål, som Parlamentet indleder ved Domstolen, eller 
om den kan fortolkes på en sådan måde, at den ligeledes omfatter Parlamentets 
bemærkninger eller interventioner ved Domstolen.  

2. Artikel 121, hvis titel er "Indbringelse af sager for Domstolen", har følgende ordlyd:

1. Inden udløbet af de søgsmålsfrister, der gælder for Den Europæiske Unions institutioner og 
fysiske og juridiske personer i henhold til traktaterne og statutten for Domstolen, gennemgår 
Parlamentet fællesskabslovgivningen og gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre, 
at traktaterne, navnlig for så vidt angår Parlamentets rettigheder, er blevet fuldt ud respekteret.

2. Det kompetente udvalg aflægger, om nødvendigt mundtligt, beretning til Parlamentet, når det 
mener, at der foreligger en overtrædelse af fællesskabsretten. 

3. Formanden indleder søgsmål på Parlamentets vegne i overensstemmelse med det kompetente 
udvalgs henstilling.

Formanden kan ved den efterfølgende mødeperiodes begyndelse anmode Parlamentet om at tage 
stilling til, om søgsmålet skal opretholdes. Beslutter Parlamentet med et flertal af de afgivne
stemmer, at søgsmålet ikke skal opretholdes, foranlediger formanden, at søgsmålet hæves.

Indleder formanden søgsmål i modstrid med det kompetente udvalgs henstilling, anmoder han ved 
begyndelsen af den efterfølgende mødeperiode Parlamentet om at tage stilling til, om søgsmålet 
skal opretholdes.

FORTOLKNINGENS RÆKKEVIDDE

3. Artikel 121 bærer titlen "Indbringelse af sager for Domstolen", mens der i artikel 3 
udtrykkelig henvises til "søgsmål" indledt af formanden på Parlamentets vegne. Derfor 
finder artikel 121, stk. 3, anvendelse, når Parlamentet indleder retssager ved Domstolen. I 
dette tilfælde handler formanden efter henstilling fra Retsudvalget. Beslutter formanden 
at undlade at følge en sådan henstilling, forelægges spørgsmålet Parlamentet til endelig 
afgørelse; formanden kan dog træffe foreløbige foranstaltninger. 

4. Er Parlamentet imidlertid den sagsøgte i en retssag ved Domstolen, skal formanden 
selvfølgelig forsvare Parlamentets holdning i overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, i 
forretningsordenen, som udtrykkelig bemyndiger ham til at repræsentere Parlamentet i 
retslige anliggender.

5. Der findes også andre typer retssager ved Domstolen, hvor Parlamentet kan have 
interesse i at intervenere eller fremsætte bemærkninger i henhold til bestemmelserne i 
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Domstolens statut. Dette er navnlig tilfældet ved præjudicielle sager, hvor gyldigheden af 
en retsakt anfægtes, i sær hvis den pågældende retsakt er blevet vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet i fællesskab ved den fælles beslutningsprocedure.  I henhold til 
gældende praksis forelægges sådanne sager til høring i Retsudvalget for så vidt angår det 
hensigtsmæssige i at fremsætte bemærkninger for Domstolen, mens Parlamentets 
formand træffer den endelige beslutning i overensstemmelse med sine beføjelser i medfør 
af artikel 19, stk. 4. 

6. I ovennævnte skrivelse foreslår Retsudvalgets formand, at artikel 121, stk. 3, fortolkes på 
en sådan måde, at den dækker ikke alene søgsmål indledt af Parlamentet, men ligeledes 
bemærkninger og interventioner i sager ved Domstolen. I praksis betyder dette, at i 
tilfælde af uenighed mellem formanden og Retsudvalget ville formanden skulle 
forelægge Parlamentet ikke alene beslutningen om, hvorvidt et søgsmål skal opretholdes 
eller ej, men desuden beslutningen om at fremsætte bemærkninger eller intervenere ved 
Domstolen. Retsudvalget er af den opfattelse, at en sådan fortolkning kan retfærdiggøres 
med, at der i den engelske og tyske sprogversion af artikel 121 i titlen anvendes det 
generelle udtryk "proceedings" hhv. "Verfahren" (i modsætning til den franske og de 
andre sprogversioner, der henviser til "sager"). 

ORDFØRERENS OVERVEJELSER

7. Ordføreren er af den opfattelse, at den forvirring, der er opstået på grund af de forskellige 
sprogversioner af titlen på artikel 121 ("proceedings", "Verfahren", "ricorsi", etc.) ikke 
vedrører stk. 3, hvor udtrykket "action" er oversat ensartet på samtlige sprog ("Klage", 
"recours", "ricorso", etc.). Det skal yderligere påpeges, at artikel 121, hvor det i de første 
to stykker anføres, at "Parlamentet (gennemgår) fællesskabslovgivningen og 
gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre, at traktaterne, navnlig for så 
vidt angår Parlamentets rettigheder, er blevet fuldt ud respekteret", og at "Det 
kompetente udvalg aflægger, om nødvendigt mundtligt, beretning til Parlamentet, når det 
mener, at der foreligger en overtrædelse af fællesskabsretten", er relevant i sager, hvor 
Parlamentet beslutter at indlede søgsmål ved Domstolen, såsom et annullationssøgsmål, 
for at forsvare sine prærogativer eller sikre fællesskabslovgivningens overensstemmelse 
med traktaterne.

8. Af ovenstående grunde mener ordføreren, at der ikke vil være grundlag for at udvide 
betydningen af den tekniske term "action" ("recours", "Klage", ricorso", etc.), som 
anvendes i artikel 121, stk. 3, alene som følge af den bredere betydning af de udtryk, som 
anvendes i visse sprogversioner af artiklens titel.  Det fremgår klart, at anvendelsen af stk. 
3 er begrænset til "søgsmål" ("actions"), som indledes af Parlamentet. Artikel 121, stk. 3,
kan derfor ikke fortolkes så bredt, at den ligeledes dækker Parlamentets bemærkninger 
eller interventioner ved Domstolen, som kvalitativt set er  anderledes.    

9. Det kunne med rette anføres, at der stadig ville være grund til at fastlægge en særlig 
procedure for beslutningen om, hvorvidt Parlamentet bør fremsætte bemærkninger eller 
intervenere ved Domstolen i tilfælde af uenighed mellem formanden og det kompetente 
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udvalg. Der er generel enighed om, at når først Parlamentet har vedtaget en retsakt, er det 
Parlamentets pligt at forsvare retsaktens gyldighed i sager ved Domstolen.  Dette princip 
blev formuleret i en skrivelse af 10. december 1997 fra formanden for Udvalget om 
Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder, Willy de Clercq, til Europa-Parlamentets 
formand, José Maria Gil-Robles, og omfattede kriterier til anvendelse for Europa-
Parlamentet, når der skulle træffes beslutning om at fremsætte bemærkninger i 
præjudicielle sager i forbindelse med retsakter vedtaget efter den fælles 
beslutningsprocedure.   Det således vedtagne princip fastslår, at Parlamentet bør 
fremsætte bemærkninger i præjudicielle sager, når der er tale om anfægtelse af en retsakts 
gyldighed, og undlade at gøre det, når det drejer sig om fortolkningen af en retsakt. 

10. Ordføreren har imidlertid kendskab til to sager, hvor Retsudvalget henstillede til 
formanden, at denne undlod ved Domstolen at forsvare gyldigheden af en retsakt, der var 
vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure. I begge sager besluttede formanden at 
handle i modstrid med henstillingen fra det kompetente udvalg:

- I 1999 besluttede formanden, José Maria Gil-Robles at fremsætte bemærkninger ved 
Domstolen for at forsvare gyldigheden af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse.

- I 2005 besluttede formanden, Josep Borrell-Fontelles, ved Domstolen at forsvare 
gyldigheden af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (2001/97/EF) af 4. december 
2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger 
mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.

11. I begge sager var formandens beslutning afledt af den gældende praksis om at forsvare 
gyldigheden af retsakter vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure i 
overensstemmelse med de af Retsudvalget fastlagte kriterier. Det skal bemærkes, at 
selvom stk. 3 i artikel 121 allerede var trådt i kraft for så vidt angår sidstnævnte sag, 
anmodede formanden ikke Parlamentet om at stadfæste hans beslutning; stk. 3 var 
fortolket korrekt som kun relevant for "søgsmål", som formanden på Parlamentets vegne 
havde indledt ved Domstolen.  

12. Ordføreren er ikke i stand til at vurdere de juridiske argumenter for det kompetente 
udvalgs beslutning om at henstille til formanden, at denne i de ovennævnte sager ikke 
fremsatte bemærkninger. Ordføreren er af den opfattelse, at Parlamentet principielt bør 
forsvare gyldigheden af dets retsakter i sager indbragt for Domstolen i overensstemmelse 
med princippet om legalitetsformodning og loyalitet i samarbejdet med dets medlovgiver 
(Rådet).

13. Imidlertid mener ordføreren, at Parlamentet i ganske særlige tilfælde vil kunne afvige fra 
det standpunkt, det har indtaget under den fælles beslutningsprocedure på betingelse af, at 
der er indtruffet vigtige juridiske omstændigheder (f.eks. reformer af traktaterne, 
ikrafttræden af EU-chartret for grundlæggende rettigheder, retspraksis), som kunne gøre 
en retsakt uforenelig med EU's primær ret. En sådan retsakt ville på det tidligere juridiske 
grundlag fortsat være i kraft, og Parlamentet ville i mangel af initiativret ikke være i stand 
til at ændre den for at gøre den kompatibel med de nye juridiske omstændigheder. Det 
kan anføres, at Parlamentet i dette særlige tilfælde havde lovlig grund til at beslutte ikke 
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at fremsætte bemærkninger eller intervenere ved Domstolen1.

14. Eftersom den nuværende forretningsorden ikke omtaler, hvilken intern procedure 
Parlamentet skal følge, når der i tilfælde af uenighed mellem formanden og Retsudvalget 
skal træffes beslutning om det hensigtsmæssige i at fremsætte bemærkninger eller 
intervenere ved Domstolen, mener ordføreren, at AFCO bør tage stilling til to spørgsmål.   
For det første:  Er det bedre at løse problemet ved en fortolkning og derfor blot bekræfte, 
at Parlamentets formand i henhold til gældende praksis er bemyndiget til at træffe en 
beslutning, som er i modstrid med det kompetente udvalgs henstilling? Og for det andet: 
Såfremt det skønnes mere hensigtsmæssigt at ordne sagen med en tilføjelse til artikel 121, 
hvilket organ og i henhold til hvilken procedure bør beslutningsmyndigheden overlades 
til?  

KONKLUSION OG HENSTILLINGER

15. Ordføreren vil gerne understrege, at for at overholde legalitetsprincippet - og for at bevare 
troværdigheden som medlovgiver - bør Parlamentet kun under ganske særlige 
omstændigheder og kun efter meget grundige juridiske overvejelser gives mulighed for i 
præjudicielle sager at indtage et andet standpunkt end det, som Parlamentet stod for under 
den fælles beslutningsprocedure. 

16. Det står klart, at artikel 121, stk. 3, i sin nuværende form kun gælder for søgsmål indledt 
af Parlamentet og ikke dækker "bemærkninger" eller "interventioner" i retssager. 
Forbliver artiklen i sin nuværende form, ser ordføreren sig nødsaget til at stille forslag 
om, at udvalget vedtager en eksplicit fortolkning, i henhold til hvilken det altid vil være 
Parlamentets formand, der er bemyndiget til at træffe beslutning om at fremsætte 
bemærkninger eller intervenere ved Domstolen.

17. For fuldstændighedens skyld og af hensyn til den juridiske sikkerhed mener ordføreren, at 
der bør føjes et nyt stykke til artikel 3, således at formandens nuværende praksis med på 
Parlamentets vegne at fremsætte bemærkninger eller intervenere ved Domstolen på 
grundlag af en henstilling fra Retsudvalget indarbejdes i forretningsordenen.  Dette nye 
stykke skal ligeledes fastsætte den procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed 
mellem formanden og det kompetente udvalg.

18. Ordføreren mener, at beslutningen i tilfælde af uenighed bør træffes i henhold til en 
procedure, som sikret styrket demokratisk legitimitet.  I betragtning af sagens karakter 
foreslår ordføreren, at beslutningen i første omgang henvises til Formandskonferencen, 
som er et organ, der afspejler styrkeforholdet i det samlede Parlament, samtidig med at det 
vil kunne foretage en juridisk vurdering af sagen efter at have indhentet forskellige 
synspunkter og taget hensyn til udtalelsen fra Parlamentets Juridiske Tjeneste. 
Konkluderer Formandskonferencen, at Parlamentet ikke bør fremsætte bemærkninger eller 
intervenere ved Domstolen for at forsvare gyldigheden af en retsakt vedtaget ved den 
fælles beslutningsprocedure, skal sagen forelægges for Parlamentet. 

                                               
1 Det skal ligeledes bemærkes, at det i artikel 34 i Parlamentets forretningsorden anføres, at "Under behandlingen af et 
forslag til retsakt undersøger Parlamentet navnlig, om forslaget respekterer de grundlæggende rettigheder, og i 
særdeleshed om retsakten er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 
subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne samt retsstatsprincippet".
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Parlamentsmedlemmerne bør få stillet alle relevante dokumenter eller informationer til 
rådighed for at gøre det muligt for dem grundigt at undersøge sagen og træffe en 
beslutning.1

19. I ganske særlige tilfælde, hvor Retsudvalget ikke er i stand til at afgive udtalelse inden for 
den tidsfrist, som Domstolens statut kræver, foreslår ordføreren, at formanden uden 
forudgående høring bør kunne fremsætte bemærkninger eller intervenere i sager ved 
Domstolen. Dette kunne især vedrøre den nyligt indførte præjudicielle hasteprocedure 
inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed, der har været i kraft siden 1. 
marts 2008, og som fastsætter en kortere tidsfrist for fremsættelse af skriftlige 
bemærkninger. I sådanne sager vil høringen af det kompetente udvalg kunne finde sted på 
et senere stadie, og formanden bør trække bemærkningerne tilbage, hvis Parlamentet 
beslutter noget sådant.    

                                               
1 Ordføreren mener, at i sager, hvor Parlamentet i ganske særlige tilfælde beslutter ikke at forsvare gyldigheden 
af en retsakt vedtaget i fællesskab af Parlamentet og Rådet, bør beslutningen træffes med en flertal af 
Parlamentets medlemmer. Dette svarer til de afstemningskrav, som gælder for Parlamentets afvisning eller 
ændring af Rådets fælles holdning i henhold til EF-traktatens artikel 251. Da det imidlertid ikke vil være muligt 
at anvende kvalificeret flertal i henhold til EF-traktatens artikel 198, foreslår ordføreren, at der anvendes en 
ganske særlig procedure, hvor sagen i første omgang henvises til Formandskonferencen, som er et organ, der 
repræsenterer holdningen hos flertallet af det samlede Parlament, mens Parlamentet som øverste instans bør 
træffe den endelige beslutning.  


