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Mød udvalgsformændene i Parlamentet

Udvalgene er kraftværket i Parlamentets lovgivningsmæssige arbejde. Find ud af hvem 
der står i spidsen for dem.

Parlamentets udvalg har valgt sine formænd og næstformænd halvvejs i lovgivningsperioden 
2019-2024.

Udvalgene har ansvar for at skitsere Parlamentets holdninger til lovgivningsforslag. De 
forebereder også rapporter på eget initiativ, udpeger et hold af forhandlere, der på Parlamentets 
vegne konsulterer med Rådet, arrangerer høringer med eksperter og gransker andre EU-
institutioner og agenturer.

Parlamentet har 20 stående udvalg og fire underudvalg, der dækker en lang række områder fra 
miljø til international handel.

Udvalgene har ansvar for at skitsere Parlamentets holdninger til lovgivningsforslag. De 
forebereder også rapporter på eget initiativ, udpeger et hold af forhandlere, der på Parlamentets 
vegne konsulterer med Rådet, arrangerer høringer med eksperter og gransker andre EU-
institutioner og agenturer.

Ligesom ved andre poster i Parlamentet som f.eks. formanden og næstformændene vælges 
formændene for udvalgene for de stående udvalg og underudvalgene for en periode på 2 og et 
halvt år, dvs. for halvdelen af Parlamentets lovgivningsperiode.

Parlamentet kan også nedsætte særlige udvalg eller undersøgelsesudvalg. De er nedsat for en 
fastlagt tidsperiode, der kan forlænges. Særlige udvalg arbejder med konkrete emner og 
udarbejder en rapport med anbefalinger til EU-tiltag. Undersøgelsesudvalg efterforsker mulige 
fejl i implementeringen af EU-lov.

I 2020 nedsatte Parlamentet tre særlige udvalg - om bekæmpelse af kræft, kunstig intelligens 
og udenlandsk indflydelse, såvel som en undersøgelsesudvalg for implementeringen af EU's 
regler for dyretransport. Deres arbejde blev færdiggjort i 2022.

I 2022 besluttede MEP'erne at nedsætte et særligt udvalg om lærdommen fra Covid-19-
pandemien og et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, såvel som et udersøgelsesudvalg 
om brugen af Pegasus-spionsoftware.

Denne artikel blev først udgivet i juli 2019 og er sidst blevet opdateret i april 2023.
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