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1 - HVEM GØR HVAD UNDER PLENARMØDERNE? 
 
1.1 FORMANDEN 
 
Formandens opgaver (forretningsordenens artikel 22) 
 
Formanden leder alt arbejde i Parlamentet og dets organer og har alle de beføjelser, som er nødvendige 
for at føre forsædet ved alle dets forhandlinger og sikre, at de afvikles korrekt. 
 
Formanden åbner, udsætter og hæver mødet, påser overholdelsen af forretningsordenen, sørger for 
opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, erklærer forhandlingerne for afsluttet, sætter punkter til 
afstemning og bekendtgør afstemningsresultaterne. 
 
Valg af formand (artikel 15 og 16) 
 
Formanden vælges ved hemmelig afstemning. Indstillinger må kun foretages af en politisk gruppe eller 
af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, og de skal ske med kandidatens 
samtykke. Indstillingerne overgives forud for hver enkelt afstemning til det medlem, der jf. 
forretningsordenens artikel 14, midlertidigt fører forsædet, og dette medlem bekendtgør dem for 
Parlamentet. Har ingen kandidat efter tre valgrunder opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, kan 
kun de to medlemmer, der ved tredje valgrunde har opnået det største antal stemmer, være kandidater 
ved fjerde valgrunde. I tilfælde af stemmelighed erklæres den ældste kandidat for valgt. Så snart 
formanden er valgt, overlader det medlem, der midlertidigt fører forsædet, vedkommende forsædet. 
Kun den valgte formand kan holde en åbningstale. 
 
 

1.2 NÆSTFORMÆND 
 
Næstformændenes opgaver (artikel 23) 
 
Næstformændene træder i stedet for formanden, såfremt vedkommende er fraværende, forhindret i at 
varetage sit hverv, eller hvis vedkommende ønsker at deltage i en forhandling. 
 
Valg af næstformænd (artikel 15 og 17) 
 
Næstformændene vælges, efter at formanden er blevet valgt. Der er 14 pladser, der skal besættes. 
Næstformændene vælges ved hemmelig afstemning. Indstillinger må kun foretages af en politisk 
gruppe eller af et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, og de skal ske med 
kandidatens samtykke.  
 
Kandidaterne kan vælges med akklamation, hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af ledige 
pladser, medmindre et antal medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel, 
kræver hemmelig afstemning. Næstformændenes rangfølge bestemmes i så fald ved hemmelig 
afstemning. Hvis mere end én hvervsindehaver vælges ved én enkelt afstemning,  er stemmesedlen 
kun gyldig, hvis mere end halvdelen af de stemmer, der er til rådighed, er afgivet.  
 
Ved første valgrunde erklæres de kandidater, der har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, for 
valgt i den rækkefølge, der fremgår af deres stemmetal. Der afholdes en anden valgrunde, hvis der 
efter første valgrunde fortsat er ubesatte pladser. Bliver en tredje valgrunde nødvendig, betragtes de 
kandidater, som får flest stemmer, som valgt til de resterende pladser. I tilfælde af stemmelighed 
erklæres de ældste kandidater for valgt. 
 
 

1.3 MANDATPERIODE 
 
Mandatet – Funktionsperiode (artikel 19) 
 
Mandatperioden for formanden og næstformændene er to et halvt år. 
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Mandatet – Ledige poster (artikel 20) 
 
Skulle det blive nødvendigt at erstatte formanden eller en næstformand, vælges efterfølgeren i 
overensstemmelse med ovenstående bestemmelser. Bliver formandens plads ledig, udøver første 
næstformand dennes hverv, indtil der vælges en ny formand. 
 
 

1.4 MIDLERTIDIG FORMAND (artikel 14) 

 
Den afgående formand eller, hvis dette ikke er muligt, en af de afgående næstformænd efter rangfølge 
eller, i fravær af en sådan, medlemmet med det længstvarende mandat fører forsædet, indtil formanden 
er blevet valgt. Så længe et medlem midlertidigt fører forsædet, må ingen forhandling finde sted, 
medmindre den hænger sammen med valget af formanden eller med valgs prøvelse.  
 
 

1.5 PRÆSIDIET 
 
Præsidiets sammensætning (artikel 24) 
 
Præsidiet består af formanden og Parlamentets 14 næstformænd. Kvæstorerne er medlemmer af 
Præsidiet med en rådgivende funktion. 
 
Præsidiets opgaver (artikel 25) 
 
Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende 
medlemmerne, Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer. Det træffer 
endvidere afgørelse i spørgsmål vedrørende mødernes afvikling. 
 
 

1.6 FORMANDSKONFERENCEN 
 
Formandskonferencens sammensætning (artikel 26) 
 
Formandskonferencen består af Parlamentets formand og formændene for de politiske grupper. 
Parlamentets formand indbyder en af løsgængerne til at deltage i møderne i Formandskonferencen 
uden stemmeret. 
 
Formandskonferencens opgaver (artikel 27) 
 
Formandskonferencen træffer bl.a. afgørelse om tilrettelæggelsen af Parlamentets arbejde og om 
spørgsmål vedrørende planlægningen af lovgivningsarbejdet. Den vedtager forslaget til dagsorden og 
det endelige forslag til dagsorden for Parlamentets mødeperioder. 
 
 

1.7 UDVALGSFORMANDSKONFERENCEN (artikel 29 og 157) 
 
Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og midlertidige udvalg. 
Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om opstillingen af 
dagsordenen for mødeperioderne. 
 

1.8 MEDLEMMER 

 
Fordeling af pladserne i mødesalen (artikel 37) 
 
Formandskonferencen træffer afgørelse om fordelingen af pladserne i mødesalen til de politiske 
grupper, løsgængerne og Den Europæiske Unions institutioner. 
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Plan over mødesalen 
 
En opdateret plan over mødesalen omdeles og offentliggøres på plenarmødewebsiden for hver 
mødeperiode. 
 
 

1.9 DE POLITISKE GRUPPER (artikel 33) 
 
Medlemmerne kan danne grupper efter politisk tilhørsforhold. De politiske grupper skal bestå af 
medlemmer, der er valgt i mindst 1/4 af medlemsstaterne. Til dannelse af en politisk gruppe kræves 
mindst  23 medlemmer. 
 
Et medlem kan kun tilhøre én politisk gruppe. 
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2 - TILRETTELÆGGELSEN AF PARLAMENTETS 

PLENARMØDER 

Parlamentet træder sammen hver måned i Strasbourg til en fire dage lang mødeperiode (mandag til 
torsdag). Yderligere mødeperioder afholdes i Bruxelles. 
 
Der udarbejdes en dagsorden for hver mødeperiode. 
 

2.1 PARLAMENTETS SESSIONER 
 
Valgperiode (artikel 153) 
 
Valgperioden svarer til varigheden af medlemmernes mandat, nemlig fem år. 
 
Indkaldelse af Parlamentet (artikel 154) 
 
Parlamentet træder sammen uden indkaldelse den anden tirsdag i marts hvert år og fastsætter selv 
varigheden af de mødefri perioder inden for mødeperioden. Parlamentet træder endvidere sammen 
uden indkaldelse den første tirsdag efter udløbet af et tidsrum på en måned efter et valg til Europa-
Parlamentet. 
 
Formanden kan på eget initiativ eller efter anmodning fra et flertal af Parlamentets medlemmer, fra 
Kommissionen eller fra Rådet indkalde Parlamentet til et ekstraordinært møde. 
 
Parlamentets mødekalender 
 
Parlamentets årlige mødekalender vedtages på et plenarmøde. 
 
Sessioner, mødeperioder, møder (artikel 153) 
 
En session er en periode på et år. De møder, Parlamentet som hovedregel afholder hver måned, kaldes 
mødeperioder. Mødeperioderne er opdelt i daglige møder. 
 
Afholdelse af møder sideløbende med plenarmøderne 
 
Da plenarmøderne er midtpunktet i Parlamentets virksomhed, afholdes der som hovedregel ingen 
andre møder sideløbende hermed. 
 
 

2.2 DAGSORDEN 
 
Dagsorden 
 
Følgende offentliggøres forud for hver mødeperiode: 
– et forslag til dagsorden 
– et endeligt forslag til dagsorden 

– en dagsorden. 

Forslag til dagsorden (artikel 157) 
 
Forslaget til dagsorden for den kommende mødeperiode opstilles af Formandskonferencen på 
dennes næstsidste møde før den pågældende mødeperiode. Det bliver derefter oversat, trykt og omdelt 
på alle officielle sprog og offentliggjort på plenarmødewebsiden. 
 
Det endelige forslag til dagsorden (artikel 157) 
 
Efter at have behandlet alle anmodninger om ændring af forslaget til dagsorden fremsat af de politiske 
grupper 
vedtager Formandskonferencen det endelige forslag til dagsorden på sit sidste møde inden den 
pågældende mødeperiode.  
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Det bliver oversat, trykt og omdelt på alle officielle sprog og offentliggjort på plenarmødewebsiden. 
 
Vedtagelse af dagsordenen (artikel 158) 
 
Ved åbningen af hver mødeperiode vedtager Parlamentet sin dagsorden. Et udvalg, en politisk gruppe 
eller en gruppe medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan foreslå ændringer, som skal 
være formanden i hænde senest en time før åbningen af mødeperioden. Formanden kan i forbindelse 
med hvert enkelt forslag give ordet til forslagsstilleren og én taler imod, som hver kan tale i højst et 
minut. 
 
Den således vedtagne dagsorden indeholder: 
 
– en forklaring af de forskellige procedurer (med angivelse af, i hvilken rækkefølge de behandlede 
tekster vil blive sat til afstemning) 
– en oversigt over forhandlingerne og andre punkter 
– en nærmere angivelse af hvert punkt (med referencedokumenter og procedurer) 
– angivelse af taletid 
– fristerne for indgivelse af tekster i forbindelse med visse punkter på dagsordenen og for anmodning 
om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb. 
 
Den bliver oversat, trykt og omdelt på alle officielle sprog og offentliggjort på plenarmødewebsiden. 
 
Ændringer af dagsordenen 
 
Forretningsordenen indeholder kun mulighed for at ændre den således vedtagne dagsorden i følgende 
tre tilfælde: 
 
– anvendelse af proceduren for uopsættelighed i forbindelse med et lovgivningsmæssigt forslag (artikel 

163) 
– anvendelse af et indlæg til forretningsordenen (se artikel 197, 198, 199, 200 og 201 i 

forretningsordenen) 
– efter forslag fra formanden (formanden vil normalt kun stille et sådant forslag, når der er enighed 

mellem de politiske grupper). 
 

Forkastes en anmodning om at ændre dagsordenen, kan den ikke genfremsættes i samme 
mødeperiode. 

 

2.3 FORHANDLINGER 
 
Tidspunkt 
 
Plenarforhandlingerne kan følges live på plenarmødewebsiden. For så vidt angår kommende 
forhandlinger offentliggøres og ajourføres en anslået tidsplan og talerlister i realtid.  
 
Udsættelse af forhandlingen eller afstemningen (artikel 200) 
 
Ved begyndelsen af forhandlingen kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op 
på den lave tærskel, stille forslag om, at forhandlingen udsættes til et nærmere angivet tidspunkt. Det 
skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om udsættelse af 
forhandlingen, og formanden underretter straks Parlamentet herom. Forkastes forslaget, kan det ikke 
genfremsættes under samme mødeperiode. 
 
En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan stille forslag 
om udsættelse af afstemningen uden forudgående varsel, før eller under en afstemning. Der stemmes 
straks herom. 
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Afslutning af forhandlingen (artikel 199) 
 
Inden talerlisten er udtømt, kan det efter forslag fra formanden eller på anmodning af en politisk gruppe 
eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, vedtages at afslutte forhandlingen.  
Der stemmes straks om et sådant forslag eller en sådan anmodning. 
 
Vedtages forslaget eller anmodningen, kan kun ét medlem fra hver af de grupper, som endnu ikke har 
haft ordet under forhandlingen, få ordet. 
 
Forkastes forslaget eller anmodningen, kan kun formanden genfremsætte det under samme 
forhandling.  
 
I henhold til artikel 174 har formanden ret til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. 
bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer eller anmodninger om særskilt eller 
delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis vedkommende er overbevist om, at disse indlæg 
eller anmodninger klart har til formål at skabe og ville resultere i en længerevarende og alvorlig hindring 
for Parlamentets procedurer eller medlemmernes rettigheder. 
 

2.4 FRISTER 
 
Frister for indgivelse af ændringsforslag 
 
Fristen for indgivelse af ændringsforslag til tekster, der sættes til afstemning på plenarmøderne, er 
sædvanligvis onsdag kl. 13.00 i ugen op til mødeperioden i Strasbourg eller Bruxelles. 
 
Der kan fastsættes andre frister under mødeperioden, navnlig for så vidt angår nye punkter, der er 
blevet tilføjet til det endelige forslag til dagsorden eller selve dagsordenen. 
 
Fristerne offentliggøres i dagsordenen for mødeperioden og på plenarmødewebsiden. 

Frister for anmodning om særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb 
 
En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan anmode om 
særskilt eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb. Anmodningen skal være skriftlig og 
fremsættes senest aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist. Hver 
enkelt politisk gruppe må ikke indgive mere end hundrede anmodninger om afstemning ved navneopråb 
pr. mødeperiode.  
 

Når der træffes afgørelse på grundlag af en betænkning, foretager Parlamentet en enkelt og/eller en 
endelig afstemning ved navneopråb (artikel 188). Dette gælder ikke for betænkninger om procedurer 

vedrørende et medlems immunitet (artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, 7 og 9). 

 
Frister i forbindelse med lovgivningsmæssige procedurer 
 
Frister i forbindelse med behandling af lovforslag meddeles af formanden og er bindende. De i 
forretningsordenen fastlagte frister for lovgivningsprocedurer kan beregnes på grundlag af disse 
meddelelser. Det nærmere indhold af meddelelserne fremgår af protokollen for det pågældende møde. 
 
 

2.5 UOPSÆTTELIG BEHANDLING (artikel 163) 
 
Ved forslag, som er forelagt Parlamentet, kan formanden, et udvalg, en politisk gruppe, et antal 
medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, Kommissionen eller Rådet anmode Parlamentet 
om, at forhandlingen erklæres for uopsættelig. Anmodningen skal indgives skriftligt og begrundes.  
 
Der stemmes om denne anmodning ved begyndelsen af det møde, som følger efter det møde, hvor 
anmodningen blev bekendtgjort. Inden afstemningen kan kun det medlem, der har indgivet 
anmodningen, én taler imod samt formanden og/eller ordføreren fra det kompetente udvalg få ordet og 
i højst tre minutter hver. Formanden afgør, hvornår forhandlingen og afstemningen skal finde sted.  
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Se også "Procedure uden ændringsforslag og forhandling" (under punkt 5.3. "Afstemningsprocedure") 
og "Ændringsforslag – Forenklet procedure" (under punkt 5.1. "Ændringsforslag"). 
 

2.6 HØJTIDELIGE MØDER 
 
Et formelt møde er et møde, der afholdes for at markere det officielle besøg i Europa-Parlamentet (af 
en statschef eller religiøs leder) efter indbydelse fra formanden efter høring af Formandskonferencen.  
 
Den officielle gæst placeres til højre for formanden på podiet. Efter velkomstord fra formanden 
henvender den officielle gæst sig til Parlamentet fra talerstolen i mødesalen. 
 
Talen på et højtideligt møde i Parlamentet er normalt planlagt til at vare 30 minutter og finder som regel 
sted inden afstemningerne. 
 
Sakharovprisen 
 
Europa-Parlamentets "Sakharovpris for tankefrihed" blev indstiftet i 1988. Denne pris gives til personer, 
som har ydet et ekstraordinært bidrag til kampen for menneskerettighederne hvor som helst i verden, 
hvorved der skabes opmærksomhed om menneskerettighedskrænkelser, samtidig med at der ydes 
støtte til prismodtagerne og deres mærkesager. Prisen uddeles hvert år ved et højtideligt møde i 
Parlamentet, som regel i december. 
 

Programmet for uddeling af Sakharovprisen tilrettelægges og struktureres på samme måde som et 
officielt besøg. 

 

  



 

 

3 - MØDESTED, PLENARMØDESALEN, 
TILHØRERLOGERNE 
 
Parlamentet træder sammen hver måned i Strasbourg til en fire dage lang mødeperiode (mandag til 
torsdag). Yderligere mødeperioder afholdes i Bruxelles. Der udarbejdes en dagsorden for hver 
mødeperiode. 
 
Adgang til mødesalen 
 
I henhold til artikel 166 kan kun medlemmer af Parlamentet, medlemmer af Kommissionen, medlemmer 
af Rådet, Parlamentets generalsekretær, Parlamentets ansatte, hvis opgaver nødvendiggør deres 
tilstedeværelse, samt enhver person, som formanden har inviteret, få adgang til mødesalen.  
 
De politiske gruppers medarbejdere råder over et antal pladser i mødesalen. De har kun adgang til 
mødesalen i det omfang, det er strengt nødvendigt for at bistå medlemmerne i forbindelse med 
udførelsen af deres arbejdsopgaver i mødesalen. De skal forevise det korrekte adgangskort, som altid 
skal bæres synligt. 
 
Parlamentets tjenestemænd har kun undtagelsesvis adgang til mødesalen, og kun i det omfang, det er 
strengt nødvendigt for at bistå medlemmerne i forbindelse med udførelsen af deres arbejdsopgaver i 
mødesalen. De skal forevise det fornødne adgangskort, som altid skal bæres synligt. Det er kun 
Parlamentets betjente, der under mødeformandens ansvar må omdele dokumenter vedrørende det 
parlamentariske arbejde. 
 
Anmodninger om gruppebesøg 
 
Anmodninger om gruppebesøg kan sendes til: 
 
For besøg i Bruxelles samt i Strasbourg under mødeperioderne: 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Visits and Seminars 

PHS 01C003 
rue Wiertz 60 
1047 Brussels 

BELGIUM 
Tlf.: +32/2 283 20 51  

E-mail: visit@europarl.europa.eu 
 

For besøg i Strasbourg uden for mødeperioderne: 
 

EUROPEAN PARLIAMENT 
Strasbourg Conference and Visitor Services Unit (CVU) 

1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 9104 

67070 Strasbourg Cedex 
FRANCE 

Tlf.: +33 3 88 1 72007 / 720 08 / 73 124 
E-mail: VisitesStrasbourg@europarl.europa.eu 

 

For yderligere oplysninger se: https://www.europarl.europa.eu/visiting/da/visitor-offer 

 
Adgang til tilhørerlogerne 
 
Parlamentets forhandlinger er åbne for offentligheden, medmindre Forsamlingen beslutter noget andet. 
Kun personer, der er godkendt af Parlamentets formand eller Generalsekretariatets relevante 
afdelinger, kan få adgang til tilhørerlogerne.  
 
Protokoltjenesten reserverer pladser i den officielle loge til officielle delegationer, medlemmer af det 
diplomatiske korps, medlemmer af de nationale parlamenter og andre dignitarer. Anmodninger om 
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adgang sendes til Protokoltjenesten, GD PRES. Det er som udgangspunkt kun sådanne personer, der 
kan få adgang til den officielle loge. 
 
Adgangen til presselogerne er fastlagt i bestemmelserne for fotografer og tv-hold i Parlamentets 
bygninger. Der er reserveret faste pladser til medlemmer af det akkrediterede pressekorps.  
 
Der er reserveret faste pladser til sponsorerede og ikke-sponsorerede besøgsgrupper. Anmodninger 
om adgang sendes til Enheden for Besøg og Seminarer, GD Kommunikation. Tilladelserne er gyldige i 
en begrænset periode på højst en time. 
 
Der gives adgang til grupper på under ni besøgende, som er inviteret af medlemmerne, og til andre 
besøgende, såfremt der er ledige pladser. De skal være i besiddelse af et adgangskort udstedt af 
Sikkerhedsenhedens Akkrediteringscenter. Adgangskortene udstedes for den pågældende dags møde 
og er gyldige højst én dag. De skal forevises på forlangende. 
 
Individuelle besøgende kan overvære mødet i op til en time. Pladserne fordeles efter "først til mølle" -
princippet. I Strasbourg kan individuelle besøgende overvære debatterne fra tilhørerlogen i højst en 
time mandag mellem kl. 17.00 og 18.00, tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 9.00 og 12.00 samt 
tirsdag og onsdag mellem kl. 15.00 og 18.00.  
 
Tjenestemænd, de politiske gruppers ansatte, medlemmernes assistenter og langtidsbesøgende kan 
få adgang til tilhørerlogerne, såfremt der er ledige pladser. De vil om nødvendigt kunne få stillet et 
separat tilhørerlokale til rådighed med direkte transmission fra mødesalen.  
 
Protokoltjenesten og Enheden for Besøg og Seminarer fremsender i god tid oplysninger om de officielle 
delegationer eller besøgsgrupper, der er til stede i logerne, til Enheden for Afvikling og Opfølgning af 
Plenarmøderne for at sikre, at mødeformanden er orienteret om, hvem de er.  
 
Under højtidelige møder kan der indføres særlige foranstaltninger for så vidt angår adgangen til den 
officielle loge og tilhørerlogerne. 
 
Adfærd i mødesalen 
 
Personer, som har fået adgang til tilhørerlogerne, skal forblive siddende og forholde sig tavse. De skal 
afholde sig fra adfærd, der er uforenelig med institutionens værdighed eller kan forstyrre Forsamlingens 
arbejde. 
 
Det er (jf. forretningsordenens artikel 166) forbudt at udtrykke bifald eller mishag og at fotografere (uden 
forudgående tilladelse, og det er under alle omstændigheder forbudt at benytte blitz eller andre former 
for ekstra belysning). 
 
Det er endvidere forbudt at anvende mobiltelefoner, ryge, spise eller drikke i tilhørerlogerne. 
 
Personer, der er til stede i tilhørerlogerne, rejser sig, når Forsamlingen iagttager et minuts stilhed. 
 
Personer, der er til stede i tilhørerlogerne, vil blive informeret om reglerne for den adfærd, institutionen 
forventer af dem. Parlamentets personale med ansvar for tilhørerlogerne kan irettesætte og om 
nødvendigt bortvise enhver person, hvis påklædning eller opførsel ikke er i overensstemmelse med 
disse regler. 
 
Filmoptagelse 
 
Kamerafolk fra tv- og filmselskaber samt fotografer har under mødeperioderne konstant adgang til 
presselogen med udsigt over mødesalen. 
 
Pressetjenestens Enhed for Audiovisuelle Medier udsteder for hver mødeperiode adgangskort med 
bogstavet T (for Tribune = presselogen). 
 
Det er forbudt at benytte blitz eller andre former for ekstra belysning i logerne.  
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4 - TILRETTELÆGGELSE OG AFVIKLING AF 

FORHANDLINGER 

Plenarmøderne består hovedsageligt af forhandlinger og afstemninger (yderligere oplysninger om 
afstemninger: se kapitel 5 "Tilrettelæggelse og afvikling af afstemninger"). 
 
De vigtigste forhandlinger er forhandlinger, der er udvalgt af Formandskonferencen som værende af 
særlig politisk betydning, og de afholdes ofte onsdag morgen i Strasbourg. Under sådanne vigtige 
forhandlinger må der ikke afholdes andre møder sideløbende med. 
 

4.1 FORHANDLINGSTYPER 
 
Udvalgsbetænkninger (fuld forhandling) 
 
En betænkning drøftes og sættes derefter til afstemning. En fuld forhandling følger sædvanligvis 
følgende struktur: 
 
– Ordfører(e) 
– Rådet (når der er en repræsentant til stede) 
– Kommissionen 
– Ordfører(e) for udtalelse(r) 
– Talere på talerlisten 
– Catch-the-eye 
– Kommissionen 
– Rådet (når der er en repræsentant til stede) 
– Ordfører(e) 
 
Ordførere tildeles seks minutters taletid. Denne tid fratrækkes ikke den tid, der er tildelt de politiske 
grupper. 
 
Ordførere for udtalelser tildeles ét minuts taletid. Denne tid fratrækkes ikke den tid, der er tildelt de 
politiske grupper. 
 
Bemærk, at betænkninger, der er vedtaget i udvalget med meget stort  flertal, kan sættes direkte til 
afstemning uden forhandling (artikel 159). 
 
Udvalgsbetænkninger (kortfattet forelæggelse) (artikel 160) 
 
En kortfattet forelæggelse omfatter et indlæg af ordføreren (fire minutter) og en reaktion fra 
Kommissionen efterfulgt af op til ti minutters forhandling, hvorunder formanden kan give ordet i højst ét 
minut til medlemmerne på grundlag af catch-the-eye-proceduren. 
 
Ifølge den nuværende praksis struktureres kortfattede forelæggelser således: 
 
– Ordføreren 4 min. 
– Catch-the-eye-procedure 5 min. (vejledende) 
– Kommissionen 5 min. 

Redegørelser fra de andre institutioner (artikel 132) 
 
Der kan afholdes forhandlinger om redegørelser fra Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik. Forhandlingen kan afsluttes med en beslutning. 
 
Mundtlige forespørgsler til Rådet, Kommissionen og næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant (artikel 136) 
 
Mundtlige forespørgsler kan stilles af et udvalg, politiske grupper eller et antal medlemmer, der mindst 
når op på den lave tærskel (5 % af Parlamentets medlemmer), med en anmodning om, at de sættes på 
Parlamentets dagsorden. Formandskonferencen afgør, om forespørgslerne opføres på forslaget til 
dagsorden eller ej (artikel 157). 
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Stilles den mundtlige forespørgsel af et udvalg, tildeles forespørgeren fem minutters taletid.  
 
Ved mundtlige forespørgsler, der stilles af politiske grupper eller et antal medlemmer, der mindst når 
op på den lave tærskel, tildeles hver forespørger to minutters taletid. 
 
Et medlem, som på forhånd er udpeget af spørgerne, skal begrunde forespørgslen på plenarmødet. 
Hvis det pågældende medlem ikke er til stede, bortfalder forespørgslen. 
Forhandlingen om en eller flere mundtlige forespørgsler kan afsluttes med en beslutning. 
 
Forhandlinger om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og 
retsstatsprincippet (artikel 144) 
 
En gang om måneden, torsdag i Strasbourg, afholder Parlamentet forhandlinger om tilfælde af 
krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet. Der udvælges tre emner pr. 
gang. Et emne kan ikke opføres på dagsordenen for denne type forhandling, hvis det allerede er opført 
på dagsordenen for den pågældende mødeperiode. Forhandlingernes samlede varighed er højst 60 
minutter. 
 
Forhandlingerne indledes med indlæg af de medlemmer, der har indgivet beslutningsforslag, som hver 
tildeles ét minuts taletid. De efterfølges af indlæg på vegne af grupperne. Der er for hver forhandling 
afsat to minutter til indlæg efter catch-the-eye-proceduren. Forhandlingerne afrundes af Kommissionen. 
 
Afstemningen om beslutninger til afslutning af forhandlingerne finder sted umiddelbart efter 
forhandlingerne. 
 
Større forespørgsler til skriftlig besvarelse (artikel 139) 
 
Større forespørgsler er spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af en politisk gruppe til Rådet, 
Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.  

Efter modtagelsen af den skriftlige besvarelse og på anmodning af medlemmer af en eller flere politiske 

grupper, der udgør mindst 10 % af Parlamentets medlemmer, opføres den større forespørgsel på det 
endelige forslag til Parlamentets dagsorden. 

Hvis modtageren ikke svarer på den større forespørgsel inden for seks uger efter at have modtaget 

den, opføres forespørgslen på forespørgerens anmodning på det endelige forslag til Parlamentets 
dagsorden. 

Der må højst føres forhandling om tre større forespørgsler i samme mødeperiode. Hvis der anmodes 

om forhandling om mere end tre større forespørgsler under samme mødeperiode, medtager 
Formandskonferencen dem i det endelige forslag til dagsorden i den rækkefølge, den har modtaget 
anmodningerne om forhandling. 

Et medlem, der på forhånd er udpeget af forespørgeren eller af dem, der har anmodet om forhandling, 
fremsætter den større forespørgsel på plenarmødet. Hvis det pågældende medlem ikke er til stede, 
bortfalder den større forespørgsel. Forespørgeren tildeles to minutters taletid. 

Det samlede antal større forespørgsler er begrænset til højst 30 om året, ligeligt fordelt på de politiske 
grupper, og ingen politisk gruppe må stille mere end én pr. måned.  
 
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162) 
 
Under hver mødeperiode er der en eller to forhandlinger af 1 times varighed om et aktuelt spørgsmål 
af væsentlig betydning for EU's politik. Hver gruppe har ret til at foreslå mindst én forhandling hvert år. 
Formandskonferencen sikrer en ligelig udøvelse af denne ret.  
 
Såfremt et flertal på fire femtedel af Formandskonferencen afviser et emne til en forhandling om et 
aktuelt spørgsmål, finder den ikke sted.  
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Forhandlingen indledes af en repræsentant for den politiske gruppe, der har foreslået emnet, som 
tildeles fire minutters taletid. Der er ingen catch-the-eye- eller blåt kort-procedure. 
 
Ekstraordinær forhandling (artikel 161) 
 
Artikel 161 indeholder bestemmelse om afholdelse af en ekstraordinær forhandling om et spørgsmål af 
væsentlig betydning efter anmodning fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op 
på den lave tærskel. Forhandlingen må højst vare 60 minutter, og den afsluttes uden vedtagelse af en 
beslutning. 
 
Denne bestemmelse anvendes meget sjældent i praksis. 
 
Spørgetid (artikel 137) 
 
Under hver mødeperiode kan der være spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af 90 minutter om et 
eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for 
mødeperioden. 
 
De kommissærer, som indbydes, skal have et sagsområde, som er relevant for det eller de konkrete 
horisontale temaer, der vil blive stillet spørgsmål om. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. 
mødeperiode med mulighed for at tilføje en tredje kommissær, alt efter hvilket eller hvilke konkrete 
horisontale temaer der er blevet valgt til spørgetiden. 
 
Spørgetid fordeles ikke på forhånd. Formanden sikrer så vidt muligt, at medlemmer af forskellige 
politiske retninger og fra forskellige medlemsstater får mulighed for at stille spørgsmål efter tur. 
Spørgsmål og tillægsspørgsmål skal stå i direkte forbindelse med det konkrete horisontale tema, som 
Formandskonferencen har vedtaget en måned forud for mødeperioden. Formanden tager stilling til, om 
spørgsmålene kan stilles. 
 
Medlemmet har ét minut til at stille spørgsmålet, og kommissæren har to minutter til at svare. 
Medlemmet kan stille et tillægsspørgsmål af 30 sekunders varighed i umiddelbar sammenhæng med 
hovedspørgsmålet. Kommissæren har derefter to minutter til at besvare tillægsspørgsmålet. 
 
Denne bestemmelse anvendes meget sjældent i praksis. 
 
Offentlige høringer og forhandlinger om borgerinitiativer (artikel 222) 
 
Parlamentet afholder en forhandling på plenarmødet om hvert enkelt borgerinitiativ, der offentliggøres 
i Kommissionens register, efter at den offentlige høring har fundet sted. Forhandlingen kan afsluttes 
med en beslutning. 
 
 

4.2 PROCEDURERNE FOR AFVIKLING AF FORHANDLINGER 
 
Catch-the-eye-proceduren (artikel 171, stk. 6) 
 
Med henblik på at øge spontaniteten i forhandlingerne og medlemmernes deltagelse afsættes der tid til 
korte indlæg (højst ét minut) fra medlemmerne efter catch-the-eye-proceduren. Denne procedure finder 
anvendelse ved afslutningen af den ordinære talerliste og umiddelbart inden de afsluttende indlæg fra 
Kommissionen, Rådet og ordføreren/ordførerne (når det er relevant).  
 
På dagsordenen afsættes der fem minutter til catch-the-eye-proceduren, som formanden under 
hensyntagen til den overordnede tidsplan kan forkorte eller forlænge i henhold til artikel 171. 
 
Medlemmer, som ønsker ordet i henhold til denne procedure, gør formanden opmærksom herpå ved 
at række hånden op. Der gives normalt fortrinsret til medlemmer, som har været til stede under hele 
forhandlingen, og som ikke har haft ordet under den pågældende forhandling eller inden for det til 
forhandlingen afsatte tidsrum.  
 
Formanden sørger generelt for at skabe balance i forhandlingen efter catch-the-eye-proceduren og give 
ordet skiftevis til de forskellige politiske grupper og nationaliteter.  
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Formandskonferencen kan i forbindelse med vedtagelsen af det endelige forslag til dagsorden 
undtagelsesvis beslutte, at en forhandling er begrænset til én talerrunde, uden hverken catch-the-eye- 
eller blåt kort-procedure. 
 
Blåt kort-proceduren (artikel 171, stk. 8) 
 
Formanden kan give ordet til medlemmer, der ved at række et blåt kort op angiver, at de ønsker at stille 
et spørgsmål af højst ½ minuts varighed til et andet medlem under den pågældendes indlæg, såfremt 
taleren er indforstået, og formanden finder, at dette ikke vil forstyrre forhandlingen.  
 
Når et medlem rækker sit blå kort op, spørger formanden, hvis denne finder det hensigtsmæssigt, 
taleren – normalt ved afslutningen af dennes indlæg – om vedkommende ønsker at besvare 
spørgsmålet, inden medlemmet med det blå kort får ordet.  
 
Spørgsmålet skal vedrøre det, som den pågældende har sagt, og formanden skal sørge for at undgå 
alvorlig ubalance i de talende medlemmers tilhørsforhold til politiske grupper. Taleren med blåt kort får 
30 sekunder til at stille et spørgsmål og den oprindelige taler 30 sekunder til at svare. Det står 
formanden frit for at lade mere end ét medlem med blåt kort afbryde en taler. Et medlem kan under en 
forhandling anvende sit blå kort mere end én gang; det vil være op til formanden at afgøre, om 
anmodningen kan imødekommes.  
 
En ordfører eller en taler vil også under catch-the-eye-proceduren kunne afbrydes af et medlem med 
et blåt kort. Blåt kort-proceduren kan ikke anvendes til at stille spørgsmål til repræsentanter fra andre 
institutioner. 
 
Formandskonferencen kan i forbindelse med vedtagelsen af det endelige forslag til dagsorden 
undtagelsesvis beslutte, at en forhandling er begrænset til én talerrunde, uden hverken catch-the-eye- 
eller blåt kort-procedure. 
 
 

4.3 INDLÆG PÅ PLENARMØDERNE 
 
Medlemmer, der ønsker at få ordet under en forhandling på dagsordenen for et plenarmøde, skal 
anmode deres politiske gruppe om at tildele dem taletid. De kan alternativt anmode om at få ordet efter 
catch-the-eye-proceduren (se punkt 4.2). 
 
Medlemmer, der ikke har haft ordet under en forhandling, kan højst én gang under hver mødeperiode 
indgive en skriftlig erklæring på højst 200 ord, som vedføjes det fuldstændige forhandlingsreferat (artikel 
171, stk. 11). 
 
Talere 
 
Medlemmerne står op ved deres plads og taler til formanden eller næstformanden. 
 
Fordeling af taletiden og talerliste (artikel 171) 
 
Taletiden fastsættes for hele mødeperioden og fremgår af dagsordenen herfor. De politiske grupper 
bruger disse oplysninger til at fordele taletiden og opstille deres talerliste.  
 
Ved fordelingen af taletiden på plenarmødet tages i betragtning, at medlemmer med handicap kan have 
behov for mere tid.  
 
Talerlisten varierer alt efter, hvilken type forhandling der er tale om.  
  
A. Forhandling om en betænkning (den almindelige lovgivningsprocedure, 
godkendelsesproceduren, høringsproceduren og initiativbetænkninger1) 
 
Under forhandlingen om en betænkning får Kommissionen og Rådet normalt ordet umiddelbart efter, 
at ordføreren/ordførerne har forelagt betænkningen. Ved forhandlingens afslutning kan Kommissionen, 

                                                             
1
 For initiativbetænkninger, der ikke behandles ved hjælp af en kortfattet forelæggelse.  
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Rådet og ordføreren/ordførerne igen få ordet, navnlig for at besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer. 
 
Dette betyder (med visse undtagelser), at talerlisten ved alle normale forhandlinger er som følger:  
1. Ordfører(e) 
2. Rådet (når der er en repræsentant til stede)2 
3. Kommissionen3 
4. Ordfører(e) for udtalelse(r) 
5. Andre talere på talerlisten 
6. "Catch-the-eye" 
7. Kommissionen 
8. Rådet (når der er en repræsentant til stede) 
9. Ordfører(e) 
 
B. Tilfælde med særlige forhandlinger om betænkninger 
 
a) Årsberetninger fra andre institutioner (artikel 142) 
 
1. Ordfører  
2. Den indbudte institution 
3. Eventuelt Kommissionen 
4. Ordfører(e) for udtalelse(r) 
5. Andre talere på talerlisten 
6. "Catch-the-eye" 
7. Kommissionen 
8. Ordfører 
 
b) Kortfattet forelæggelse 
 
1. Ordfører 
2. "Catch-the-eye" 
3. Kommissionen 
 
c) Ændring af forretningsordenen (REG) 
 
Normalt kan hverken Rådet eller Kommissionen komme med indlæg under denne type af forhandlinger, 
så strukturen er: 
 
1. Ordfører 
2. Talere på talerlisten 
3. "Catch-the-eye" 
4. Ordfører 
 
C. Andre procedurer 
 
a) Redegørelser fra Det Europæiske Råd/Rådet/næstformanden for Kommissionen/den højtstående 
repræsentant/Kommissionen (artikel 132): 
 
1. Den/de pågældende institution(er) 
2. Talere på talerlisten 
3. "Catch-the-eye" 
4. Den/de pågældende institution(er) 
5. Eventuelt en talerrunde i omvendt rækkefølge 
 
b) Forespørgsler til mundtlig besvarelse (artikel 136): 
 
1. Stiller/stillere af forespørgslen/forespørgslerne 

                                                             
2
 Med hensyn ti l betænkninger om emner, der hører under ansvarsområdet for næstformanden for Kommissionen/Unionens 

højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), følger dennes indlæg efter ordførerens. Såfremt 
NF/HR er fraværende, afgør vedkommende, hvorvidt stedfortræderen skal være en repræsentant for det siddende 

rådsformandskab eller et medlem af Kommissionen. 
3 ibid 
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2. Den/de pågældende institution(er) 
3. Talere på talerlisten 
4. "Catch-the-eye" 
5. Den/de pågældende institution(er) 
 
c) Forhandlinger om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og 
retsstatsprincippet (artikel 144) 
 
1. Stillere af beslutningsforslag 
2. Talere på talerlisten 
3. "Catch-the-eye" 
4. Kommissionen 
 
d) Forhandling om et aktuelt spørgsmål på anmodning af en politisk gruppe (artikel 162): 
 
1. Taleren på vegne af den politiske gruppe, der anmoder om forhandling om et aktuelt spørgsmål 
2. Rådet (når der er en repræsentant til stede) 
3. Kommissionen (når der er en repræsentant til stede) 
4. Andre talere på talerlisten 
5. Kommissionen (når der er en repræsentant til stede) 
8. Rådet (når der er en repræsentant til stede) 
 
e) Større forespørgsler til skriftlig besvarelse (artikel 139): 
 
1. Stiller/stillere af den større forespørgsel 
2. Den/de pågældende institution(er) 
3. Talere på talerlisten 
4. "Catch-the-eye" 
5. Den/de pågældende institution(er) 
 
 

D. Generelle principper 

 
1. Det Europæiske Råd, Rådet, næstformanden/den højtstående repræsentant, Kommissionen og de 
indbudte institutioner anmodes om ikke at overskride den taletid, der er afsat til dem på dagsordenen. 
 
2. Der er ingen "catch-the-eye" og ingen blåt kort-spørgsmål under forhandlinger, hvor der på 
dagsordenen kun er planlagt én talerrunde. 
 
3. Den rækkefølge, som stillere af forespørgsler til mundtlig besvarelse (artikel 136) eller 
beslutningsforslag (artikel 144) taler i, følger den kronologiske rækkefølge for indgivelse af 
forespørgslerne eller beslutningsforslagene. 
 
Den maksimale taletid fastsættes normalt som følger: 
 
Ordfører(e)  6 min. (4+2) 
Ordfører(e) (kort forelæggelse)  4 min. 
Ordfører(e) for udtalelse(r)  1 min.  
Stiller af forespørgsel til mundtlig 
besvarelse: 
- på vegne af et udvalg  
- på vegne af en politisk gruppe eller et 
antal medlemmer, der mindst når op på 
den lave tærskel 

  
 
5 min. 
 
 
2 min. 

Stiller/stillere af en større forespørgsel  2 min. 
Catch-the-eye  1 min. 
Stemmeforklaringer 
- på vegne af en politisk gruppe 
- på egne vegne 

artikel 194  
2 min. 
1 min. 

Indlæg til forretningsordenen artikel 196 1 min. 
Bemærkninger til forretningsordenen artikel 195 1 min. 
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Personlige bemærkninger  artikel 173 3 min. 
 
 
Indlæg af et minuts varighed (artikel 172) 
 
På det første møde i hver mødeperiode giver formanden i et tidsrum på højst 30 minutter og på grundlag 
af en liste udarbejdet af Enheden for Afvikling og Opfølgning af Plenarmøderne ordet til medlemmer, 
der ønsker at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, idet  hvert medlems taletid 
er begrænset til ét minut. 
 
Der kan ikke stilles blåt kort-spørgsmål under indlæg af et minuts varighed. 
 
Personlige bemærkninger (artikel 173) 
 
Ethvert medlem, som anmoder om at måtte fremsætte en personlig bemærkning, kan høres enten ved 
afslutningen af behandlingen af det pågældende punkt på dagsordenen eller ved godkendelsen af 
protokollen fra det møde, som anmodningen drejer sig om.  
 
Medlemmet må ikke komme ind på selve sagen, men kun tilbagevise udtalelser, som er fremsat om 
den pågældendes egen person under forhandlingen, og meninger, der tillægges denne, eller korrigere 
egne udtalelser. 
 
Taletiden er begrænset til tre minutter (medmindre Parlamentet bestemmer andet). 
 
Indlæg til forretningsordenen (artikel 196) 
 
Anmodninger om indlæg til forretningsordenen med et af følgende forslag: 
 
– forslag om at afvise en sag af formelle grunde (artikel 197) 
– forslag om at henvise en sag til fornyet udvalgsbehandling (artikel 198) 
– forslag om at afslutte forhandlingen (artikel 199) 
– forslag om at udsætte forhandlingen og afstemningen (artikel 200) 
– forslag om at afbryde eller hæve mødet (artikel 201) 
har forrang for andre indlæg. 
 
Om sådanne forslag kan ud over forslagsstilleren én taler imod samt formanden eller ordføreren for det 
kompetente udvalg få ordet. Taletiden er begrænset til ét minut. 
 
Tolkning af forhandlinger under plenarmøder (artikel 167) 

Forhandlingerne under plenarmøder simultantolkes til alle EU's officielle sprog. 
 
Hvis en taler anvender et sprog, der ikke er et af de officielle sprog, bliver indlægget ikke tolket, og det 
vil ikke blive medtaget i det fuldstændige forhandlingsreferat. 
 
Talerne kan på forhånd indgive teksten til det indlæg, de agter at holde på plenarmødet.  
 
Nummereringen af tolkekabiner og lydkanaler er som følger: 
 
1 DE 
Tysk 
 

2 EN 
Engelsk 
 

3 FR 
Fransk 
 

4 IT 
Italiensk 
 

5 NL 
Nederlandsk 
 

6 DA 
Dansk 
 

7 EL 
Græsk 

8 ES 
Spansk 

9 PT 
Portugisisk 
 

10 SU 
Finsk 
 

11 SV 
Svensk 
 

12 CS 
Tjekkisk 
 

13 ET 
Estisk 
 

14 LV 
Lettisk 

15 LT 
Litauisk 
 

16 HU 
Ungarsk 
 

17 MT 
Maltesisk 
 

18 PL 
Polsk 
 

19 SK 
Slovakisk 
 

20 SL 
Slovensk 
 

21 BG 
Bulgarisk 
 

22 RO 
Rumænsk 
 

23 GA 
Irsk 
 

24 HR 
Kroatisk 
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4.4 ADFÆRD I MØDESALEN 

 
Adfærdsregler (artikel 10) 
 
I henhold til artikel 10 skal medlemmernes adfærd være præget af gensidig respekt og skal bero på de 
værdier og principper, der er defineret i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder.  
Medlemmerne skal respektere Parlamentets værdighed og må ikke skade dets omdømme.  
 
Deres adfærd må desuden ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller 
opretholdelsen af sikkerhed og orden i Parlamentets bygninger eller forhindre Parlamentets udstyr i at 
fungere. 
 
De må ikke forstyrre den gode ro og orden i mødesalen og skal afholde sig fra upassende adfærd. De 
må ikke anvende bannere. Under Parlamentets forhandlinger afholder medlemmerne sig fra stødende 
sprogbrug. 
 
Anvendelsen af forretningsordenen må ikke på anden måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet 
eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed. 
 
Medlemmerne skal afholde sig fra enhver form for psykisk eller seksuel chikane og overholde 
"Kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv", 
der er vedføjet som bilag til forretningsordenen.  
 
Kalden til orden (artikel 175) 
 
Formanden kalder ethvert medlem, som overtræder de relevante bestemmelser i de i artikel 10 fastsatte 
adfærdsregler, til orden. 
 
Hvis overtrædelsen gentages, kalder formanden den pågældende til orden for anden gang, og der 
gøres bemærkning herom i mødeprotokollen. 
 
Hvis overtrædelsen fortsætter, eller der begås en yderligere overtrædelse, kan formanden fratage 
medlemmet ordet og bortvise vedkommende fra salen for resten af mødet. 
 
Opstår der forstyrrende uro, og vanskeliggøres forhandlingernes videre forløb derved, kan formanden 
for at genoprette roen midlertidigt afbryde eller hæve mødet. 
 
Formanden kan beslutte at afbryde den direkte transmission af mødet, hvis et medlem overtræder 
artikel 11, og kan beslutte at fjerne de dele af et medlems tale, der overtræder artikel 11, fra den 
audiovisuelle optagelse af Parlamentets forhandlinger. 
 
Sanktioner (artikel 176) 
 
I alvorlige tilfælde af overtrædelse af artikel 11 træffer formanden efter at have anmodet det 
pågældende medlem om at fremsende sine bemærkninger (eller efter en mundtlig høring) en begrundet 
afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion. Sanktionen meddeles det pågældende medlem, 
inden den meddeles på plenarmødet. 
 
Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller 
permanente karakter og til, hvor alvorlig den er, og i givet fald til, om Parlamentets værdighed og 
omdømme har lidt skade.  
 
Den pålagte sanktion kan bl.a. bestå i midlertidig udelukkelse fra deltagelse i nogle af eller alle 
Parlamentets aktiviteter, uden at det berører retten til at stemme på plenarmødet.  
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5 - TILRETTELÆGGELSE OG AFVIKLING AF 
AFSTEMNINGER 
 
Afstemninger i plenarforsamlingen finder sted efter forhandlingerne, som regel omkring middagstid. 
Parlamentet er beslutningsdygtigt, når 1/3 af dets medlemmer er til stede i mødesalen. I tvivlstilfælde 
afgør formanden, at afstemningen skal finde sted ved anvendelse af det elektroniske 
afstemningsanlæg. 
 
Ved afstemningens afslutning kan medlemmer, der måtte ønske det, afgive mundtlige 
stemmeforklaringer. 
 
 

5.1 ÆNDRINGSFORSLAG 
 
Et ændringsforslag kan have til formål at ændre en del af en tekst (et beslutningsforslag, et forslag til 
lovgivningsmæssig beslutning eller et lovgivningsmæssigt forslag) og dermed at slette, tilføje eller 
erstatte ord eller tal i den pågældende tekst. Det skal opfylde visse formelle betingelser for behandling. 
 
Ændringsforslagene er opstillet i kolonner (med forslaget til ny tekst i højre kolonne).  
 
Kun det/de ansvarlige udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den 
lave tærskel, kan fremsætte ændringsforslag til behandling på plenarmødet. 
 
Ændringsforslagene skal underskrives af deres stillere og indgives på skrift til Parlamentets ansvarlige 
afdeling. Parlamentets personale (Enheden for Indgivelse af Dokumenter) er ansvarligt for at koordinere 
og håndtere ændringsforslagene fra det tidspunkt, hvor de er indgivet, til de sættes til afstemning. 
 
Se også "Frister for indgivelse af ændringsforslag" (under punkt 2.4. "Frister").  
 
Efter at være blevet kontrolleret af Direktoratet for Retsakter (jurist -lingvisterne) offentliggøres 
ændringsforslag fra et korresponderende udvalg på plenarmødewebsiden i afventning af afstemningen 
på plenarmødet. 
 
Kompromisændringsforslag (artikel 181, stk. 4) 
 
Formanden kan acceptere et ændringsforslag, der fremsættes efter udløbet af fristen for indgivelse af 
ændringsforslag, hvis han anser det for at være et kompromisændringsforslag. 
 
Dette sker under hensyntagen til følgende generelle kriterier: 

 Kompromisændringsforslag vedrører dele af teksten, hvortil der var stillet ændringsforslag 
inden udløbet af fristen for indgivelse af ændringsforslag 

 kompromisændringsforslag stilles af politiske grupper, der udgør et flertal i Parlamentet, 
formænd eller ordførere fra de berørte udvalg eller stillere af andre ændringsforslag 

 kompromisændringsforslag indebærer, at andre ændringsforslag til samme tekststykke 
trækkes tilbage. 

 
Det er alene formanden, som kan foreslå, at kompromisændringsforslag behandles. Formanden skal 
indhente Parlamentets samtykke ved at spørge, om nogen gør indsigelse imod, at et 
kompromisændringsforslag sættes til afstemning. Gøres der indsigelse, træffer plenarforsamlingen 
med et flertal af de afgivne stemmer afgørelse om, hvorvidt der skal stemmes om 
kompromisændringsforslaget. 
 
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag (artikel 180) 
 
Det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave 
tærskel (en tyvendedel af Parlamentets medlemmer) – eller ved visse procedurer en tiendedel af 
Parlamentet – kan indgive ændringsforslag til behandling på plenarmødet. 
 
Ændringsforslagene skal indgives skriftligt og underskrives af forslagsstillerne. Fristen for indgivelse af 
ændringsforslag fastsættes af formanden. 
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Et ændringsforslag kan forelægges under forhandlingen enten af forslagsstilleren eller af et andet 
medlem, som denne har udpeget som sin stedfortræder. 
 
Der kan som hovedregel ikke stemmes om ændringsforslag, før de er trykt og omdelt på alle officielle 
sprog. Parlamentet kan dog med et flertal af de afgivne stemmer beslutte at stemme om 
ændringsforslaget, men kun hvis  38 medlemmer eller, hvis der er færre end 100 medlemmer til stede, 
mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer ikke gør indsigelse imod det. 
 
En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan indgive et 
alternativt beslutningsforslag i forbindelse med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i en 
betænkning fra et udvalg (artikel 181, stk. 3). I dette tilfælde må stillerne ikke indgive ændringsforslag 
til den samme tekst. Det alternative beslutningsforslag må ikke være længere end udvalgets 
beslutningsforslag. Det sættes til en enkelt afstemning i Parlamentet. 
 
Der er særlige bestemmelser for indgivelse af ændringsforslag til initiativbetænkninger, jf. artikel 54, 
stk. 4. Ændringsforslag kan kun behandles, hvis de fremsættes af individuelle medlemmer, som udgør 
en tiendedel af Parlamentets medlemmer. Ordføreren kan stille ændringsforslag for at tage hensyn til 
nye oplysninger, som det kompetente udvalg modtager efter at have vedtaget teksten.  
 
Udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet (artikel 184) 
 
Er der til behandling på plenarmødet indgivet mere end 50 ændringsforslag og/eller anmodninger om 
delt eller særskilt afstemning til en betænkning, kan formanden anmode det kompetente udvalg om at 
mødes med henblik på at behandle alle disse ændringsforslag eller anmodninger. Ændringsforslag eller 
anmodninger om delt eller særskilt afstemning, som der ikke er mindst en tredjedel af udvalgets 
medlemmer, der stemmer for på dette tidspunkt, sættes ikke til afstemning. 
 
Afstemningsrækkefølge (artikel 183) 
 
Forretningsordenen fastsætter afstemningsrækkefølgen for ændringsforslag på plenarmøderne.  
 
Formanden udfærdiger med hjælp fra Parlamentets relevante afdeling (Enheden for Indgivelse af 
Dokumenter) en afstemningsliste for hver tekst, der ifølge dagsordenen skal sættes til afstemning. 
 
Se også "Afstemningsprocedure - andenbehandling (under punkt 5.3. "Afstemningsprocedure"). 
Se også "Afstemningsprocedure - tredjebehandling (under punkt 5.3. "Afstemningsprocedure"). 
 
Vedrører to eller flere ændringsforslag, som udelukker hinanden, samme del af teksten, stemmes der 
først om det forslag, der afviger mest fra den oprindelige tekst. Vedtages det, anses de andre 
ændringsforslag for forkastet. Forkastes det derimod, stemmes dernæst om det ændringsforslag, der 
nu afviger mest, og så fremdeles for hvert af de efterfølgende ændringsforslag. 
 
Hersker der tvivl om rækkefølgen, træffer formanden afgørelse herom, eventuelt efter høring af 
ordføreren. Forkastes alle ændringsforslag, anses den oprindelige tekst for vedtaget, medmindre der 
er anmodet om særskilt afstemning inden for den fastsatte frist. Formanden kan dog sætte den 
oprindelige tekst til afstemning først eller lade foretage afstemning om et ændringsforslag, som afviger 
mindre fra den oprindelige tekst, før der stemmes om det ændringsforslag, der afviger mest fra denne 
tekst. 
 
Vedtages et ændringsforslag, anses andre modstridende ændringsforslag, der vedrører samme del af 
teksten, for forkastet. Generelt forkastes ændringsforslag, der er uforenelige med resultatet af en 
tidligere afstemning. 
 
Identiske ændringsforslag 
 
To eller flere identiske ændringsforslag fra forskellige forslagsstillere sættes til afstemning som ét enkelt 
ændringsforslag. 
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Begrundelser til ændringsforslag 
 
Ændringsforslag til lovgivningsmæssige dokumenter kan ledsages af korte begrundelser. Sådanne 
begrundelser har udelukkende til formål at tydeliggøre stillerens intentioner. De er stillerens ansvar og 
sættes ikke til afstemning. 
 
Ændringsforslag til ikke-lovgivningsmæssige tekster kan ikke ledsages af en begrundelse. 
 
Mundtlige ændringsforslag 
 
Der kan forud for afstemningen om den pågældende tekst undtagelsesvis stilles mundtlige 
ændringsforslag under plenarmødet. Da forretningsordenen (artikel 180) imidlertid indeholder en 
bestemmelse om, at der ikke kan stemmes om ændringsforslag, før de er trykt og omdelt på alle 
officielle sprog, medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, skal formanden høre forsamlingen 
om, hvorvidt et mundtligt ændringsforslag kan behandles. Hvis mindst  38 medlemmer gør indsigelse, 
må ændringsforslaget ikke behandles. 
 
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag (artikel 159) 
 
Forslag til lovgivningsmæssige retsakter (førstebehandling) og ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, 
som i det pågældende udvalg er vedtaget med færre end 1/10 af medlemmernes stemmer imod, 
opføres på forslaget til Parlamentets dagsorden til vedtagelse uden ændringer.  
 
Der stemmes om forslaget ved en enkelt afstemning, medmindre politiske grupper eller enkelte 
medlemmer, der tilsammen udgør 1/10 af Parlamentets medlemmer, før udarbejdelsen af det endelige 
forslag til dagsorden skriftligt har anmodet om tilladelse til, at der kan stilles ændringsforslag. I så fald 
fastsætter formanden en frist for indgivelse af ændringsforslag. 
 
Formandskonferencen kan i forbindelse med færdiggørelsen af dagsordenen for en mødeperiode 
foreslå, at andre punkter behandles uden ændringsforslag. Ved vedtagelsen af dagsordenen kan 
Parlamentet ikke godtage sådanne forslag, hvis en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst 
når op på den lave tærskel, skriftligt har gjort indsigelse herimod senest en time før mødeperiodens 
åbning. 
 
Ændringsforslag – Forenklet procedure (artikel 52) 
 
Efter en indledende drøftelse af et forslag til retsakt kan formanden for det berørte udvalg foreslå, at 
det vedtages uden ændringsforslag. Medmindre medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske 
grupper, der repræsenterer mindst 1/10 af udvalget, gør indsigelse, forelægger udvalgsformanden en 
betænkning for Parlamentet, hvori forslaget foreslås godkendt. 
 
Ændringsforslag - Formelle betingelser for behandling (artikel 22 og 181) 
 
De formelle betingelser for behandling af ændringsforslag er fastlagt i Europa-Parlamentets 
forretningsorden. I takt med at lovgivningsproceduren skrider frem, anvendes yderligere betingelser for 
behandling ved andenbehandlingen (artikel 68). 
 
Der kan ikke stilles ændringsforslag ved tredjebehandlingen (artikel 78, stk. 3). 
 
Formanden afgør, om ændringsforslag kan behandles. Dennes afgørelse er ikke baseret udelukkende 
på bestemmelserne vedrørende betingelserne for behandling, men på forretningsordenens 
bestemmelser som helhed. Formandens afgørelse er endelig. 
 
Et ændringsforslag, der ikke opfylder betingelserne for behandling, vil ikke blive sat til afstemning. 
 
Ændringsforslag – Tilbagetagelse (artikel 180, stk. 5) 
 
Et ændringsforslag kan tages tilbage inden afstemningen. I dette tilfælde bortfalder det, medmindre det 
straks overtages på de samme betingelser af en anden part (det/de kompetente udvalg, en politisk 
gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel). 
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Ændringsforslag – Sletning 
 
Ethvert ændringsforslag, der har til formål at slette en del af en tekst, sættes til afstemning før andre 
ændringsforslag, der vedrører samme del af teksten. 
 
Hvis et ændringsforslag har til formål at lade en del af en tekst udgå, kan der ikke anmodes om delt 
eller særskilt afstemning om denne tekst, og enhver anmodning om afstemning ved navneopråb skal 
vedrøre det ændringsforslag, der lader tekst udgå, ikke originalteksten. 
 
Afstemning om flere ændringsforslag under ét (artikel 183) 
 
Afstemningen om et lovgivningsmæssigt forslag sker på grundlag af en indstilling fra det 
korresponderende udvalg. Har udvalget stillet en række ændringsforslag til en tekst, som betænkningen 
omhandler, sættes disse til afstemning under ét og som førsteprioritet.  
 
Hvis en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, har anmodet 
om en særskilt afstemning, eller hvis der er indgivet andre uforenelige ændringsforslag til samme del 
af teksten, stemmes der særskilt om de relevante ændringsforslag fra udvalget.  
 
Formanden kan sætte andre ændringsforslag til afstemning under ét, såfremt de supplerer hinanden. I 
så fald finder ovennævnte procedure anvendelse. Stillere af sådanne ændringsforslag kan foreslå 
sådanne afstemninger under ét for deres egne ændringsforslag. 
 
Efter vedtagelse eller forkastelse af et bestemt ændringsforslag kan formanden bestemme, at flere 
andre ændringsforslag med lignende indhold eller målsætning sættes til afstemning under ét. 
Formanden kan forinden indhente Parlamentets samtykke hertil. En sådan række af ændringsforslag 
kan vedrøre forskellige dele af den oprindelige tekst. 
 
 

5.2 TILRETTELÆGGELSE AF AFSTEMNINGER 
 
Den ansvarlige tjeneste 
 
Enheden for Indgivelse af Dokumenter er ansvarlig for at modtage de tekster, der skal sættes til 
afstemning i Parlamentet, og for at kontrollere, at de overholder reglerne og kan behandles. 
Uoverensstemmelser henvises til Parlamentets formand. Dennes afgørelse er endelig.  
 
Enheden for Indgivelse af Dokumenter forbereder briefinger for formanden og offentliggør på 
plenarmødewebsiden tidsplaner for afstemninger og afstemningslister vedrørende tilrettelæggelsen og 
afviklingen af afstemninger. Forud for afstemningen briefer den ansvarlige tjenestemand formanden om 
eventuelle procedure- og/eller formidlingsmæssige problemer, der kan opstå under afstemningen. 
 
Afstemningsrækkefølge for punkterne på dagsordenen 
 
Tekster sættes til afstemning i den rækkefølge, der er fastlagt på afstemningsplanen, som offentliggøres 
på plenarmødewebsiden. 
 
Afstemningslister 
 
Der udarbejdes en afstemningsliste for hvert punkt, der sættes til afstemning. 
 
Enheden for Indgivelse af Dokumenter offentliggør en foreløbig liste på plenarmødewebsiden, når den 
har modtaget ændringsforslagene. Den fastlægger afstemningsrækkefølgen for de forskellige 
ændringsforslag. Efter udløbet af fristerne for indgivelse af anmodninger om særskilt eller delt 
afstemning eller afstemning ved navneopråb offentliggøres en endelig udgave af afstemningslisten med 
oplysninger om disse anmodninger på plenarmødewebsiden. 
 
Indlæg under afstemninger (artikel 159 og 182, stk. 4) 
 
Intet medlem kan få ordet, mens der stemmes i Parlamentet. Under afstemninger kan kun formanden 
og ordføreren eller formanden for det kompetente udvalg rette henvendelse til Parlamentet.  
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Når et punkt behandles uden forhandling, kan ordføreren for det kompetente udvalg eller udvalgets 
formand få ordet i højst to minutter umiddelbart før afstemningen. 
 
Andre medlemmer kan få tilladelse til at tage ordet for at gøre opmærksom på bemærkninger i relation 
til afstemningen. 
 
Et medlem kan ikke få ordet for at begrunde ændringsforslag, der er under behandling, eller for at 
genstarte forhandlingen om selve sagen. 
 
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen (artikel 193) 
 
Formanden kan på eget initiativ eller på Parlamentets anmodning foretage en kontrol af resultatet af en 
afstemning ved håndsoprækning ved anvendelse af det elektroniske afstemningsanlæg. 
 
Afstemningsresultatet vises i første omgang kun på formandens skærm. Resultatet af afstemningen er 
gyldigt ved formandens bekendtgørelse heraf. Formandens afgørelse kan ikke anfægtes. 
 
Elektronisk afstemning (artikel 192) 
 
Elektronisk afstemning foregår ved hjælp af et personligt, blåt chipkort. 
 
Medlemmet kan stemme fra en hvilken som helst plads i mødesalen med sit personlige kort. 
 
Stemmekortet indføres i afstemningspanelet ved medlemmets plads, sådan at kortsiden med 
medlemmets navn vender mod medlemmet. Terminalskærmen tændes automatisk. 
 
Er kortet indsat forkert, blinker den gule lampe, og skærmen viser en fejlmelding.  
 
Er kortet indsat korrekt i terminalen, viser skærmen 
– kortets nummer 
– medlemmets navn 
– dags dato. 
 
Når formanden sætter et forslag til afstemning, trykker medlemmet på den knap på afstemningspanelet, 
der svarer til vedkommendes stemmeintention. Den dertil hørende lampe på terminalen lyser: 
– knappen til venstre FOR GRØN lampe 
– knappen i midten HVERKEN/ELLER HVID lampe 
– knappen til højre IMOD RØD lampe 
 
I forbindelse med hemmelige afstemninger lyser kun en BLÅ lampe for at angive, at medlemmet har 
deltaget i afstemningen. 
 
Skærmen viser oplysninger om afstemningen i form af piktogrammer: 
– afstemningens emne 
– stemmeafgivelse: for (+), imod (-), hverken/eller (0) ved offentlige afstemninger 

X ved hemmelige afstemninger 
– afstemningsform: alm. håndsoprækning, afstemning ved navneopråb eller hemmelig afstemning 
– status for afstemningen: åben, afsluttet. 
 
Indtil formanden erklærer afstemningen for afsluttet, kan medlemmerne ændre deres stemmeafgivelse 
ved at trykke på en anden knap. Medlemmerne må ikke fjerne deres kort fra terminalen, før formanden 
har erklæret afstemningen for afsluttet. Ellers vil deres stemme ikke blive registreret. 
 
Formanden vurderer oplysningerne fra afstemningsanlægget, konstaterer resultatet og bekendtgør det. 
 
Når formanden har bekendtgjort resultatet af afstemningen, viser terminalskærmen og en af 
storskærmene i mødesalen afstemningsresultatet. 
 
Under forhandlingerne, men uden for afstemningstiden, viser terminalskærmen følgende: 
– emnet for forhandlingen 
– talerens navn 
– de efterfølgende taleres navne 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-193+DOC+XML+V0//DA
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-192+DOC+XML+V0//DA


 

 

– de efterfølgende dagsordenspunkter. 
 
Afstemning ved navneopråb (artikel 190) 
 
Der stemmes ved navneopråb, hvis en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på 
den lave tærskel, skriftligt anmoder herom inden den frist, der er offentliggjort på plenarmødewebsiden. 
Afstemning ved navneopråb foretages ved hjælp af det elektroniske afstemningsanlæg. 
Afstemningsresultatet indføres med medlemmernes navne i et bilag til protokollen for det pågældende 
møde, som offentliggøres. 
 
Den endelige (eller enkelte) afstemning om en betænkning foretages altid ved navneopråb (artikel 188). 
Dette gælder ikke for betænkninger om procedurer vedrørende et medlems immunitet (artikel 9). 
 
Stemmerettelser  
 
Anmodninger om stemmerettelser, som fremsættes mundtligt under mødet, eller som fremsendes 
skriftligt eller ad elektronisk vej af medlemmerne, må kun vedrøre afstemninger ved navneopråb. 
 
Enhver anmodning om stemmerettelse, som et medlem fremsætter, indføres i dokumentet "Resultat af 
afstemningerne ved navneopråb", som er printet ud og er tilgængeligt på plenarmødewebsiden, men 
dette ændrer ikke udfaldet af afstemningen. 
 
Ethvert medlem, der ønsker at påpege en rettelse til en afstemning ved navneopråb,  kan gøre det ved 
at anvende formularen "Roll-call vote correction", der foreligger i elektronisk form på den del af 
plenarmødewebsiden, som kun medlemmerne har adgang til. 
 
Stemmerettelser modtaget inden kl. 18.30 på afstemningsdagen offentliggøres på 
plenarmødewebsiden samme dag og i mødeprotokollen efter afstemningsresultaterne. 
 
Der kan indsendes stemmerettelser indtil fredag kl. 12.00 i den anden uge efter mødeperioden. 
 
Stemmeforklaringer (artikel 194) 
 
Efter afstemningen kan medlemmerne afgive en mundtlig stemmeforklaring. Hvert medlem kan afgive 
højst tre mundtlige stemmeforklaringer pr. mødeperiode. Medlemmerne kan også afgive en skriftlig 
stemmeforklaring på maksimalt 200 ord, som indsættes på medlemmernes sider på Parlamentets 
websted. 
 
Anmodninger om afgivelse af mundtlig stemmeforklaring skal indgives til Enheden for Afvikling og 
Opfølgning af Plenarmøderne inden afstemningens afslutning. Når den første stemmeforklaring på det 
pågældende møde er påbegyndt, modtages der ikke flere anmodninger om afgivelse af 
stemmeforklaring. 
 
Taletiden for mundtlige stemmeforklaringer er begrænset til ét minut, når medlemmet udtaler sig 
personligt, og to minutter, når medlemmet taler på vegne af sin politiske gruppe.  
 
Stemmeforklaringer er ikke tilladt, hvis der er tale om: 
– hemmelig afstemning 
– procedurespørgsmål 
– indgivne beslutningsforslag i forbindelse med forhandlinger om tilfælde af krænkelse af 
menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 144). 
 
I forbindelse med punkter, der er opført på dagsordenen uden forhandling (artikel 159), kan der kun 
afgives skriftlige stemmeforklaringer. 
 
Beslutningsdygtighed (artikel 178) 
 
Parlamentet er beslutningsdygtigt, når 1/3 af dets medlemmer er til stede i mødesalen. 
 
Afstemninger er gyldige uanset antallet af deltagere i afstemningen, medmindre formanden – efter 
forudgående anmodning inden afstemningen – fastslår, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt. 
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En anmodning om at få fastslået, om Parlamentet er beslutningsdygtigt, kan fremsættes af mindst 38 
medlemmer. Er der ikke det fornødne antal medlemmer til stede til at opnå beslutningsdygtighed, 
erklærer formanden, at Parlamentet ikke er beslutningsdygtigt. I så fald opføres afstemningen på 
dagsordenen for det følgende møde. 
 
Flertal 
 
Medmindre traktaterne og/eller forretningsordenen foreskriver andet, vedtages beslutninger med et  
flertal af de afgivne stemmer (for og imod). Dette omtales oftest som "simpelt" flertal.  
 
Visse beslutninger, for eksempel ændringer til budgettet, afstemninger ved andenbehandlingen i 
lovgivningsprocedurer og ændringer af forretningsordenen, kræver for at blive vedtaget et flertal af 
Parlamentets medlemmer. Dette omtales oftest som "kvalificeret" flertal. 
 
Visse beslutninger, for eksempel om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet eller Den Europæiske 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen, kræver for at blive vedtaget et flertal af medlemmerne af 
Parlamentet samt tre femtedele af de afgivne stemmer (for og imod). 
 
Visse beslutninger, for eksempel i henhold til artikel 21 eller artikel 89, kræver for at blive vedtaget et 
flertal af medlemmerne af Parlamentet samt to tredjedele af de afgivne stemmer (for og imod).  
 
Afstemningsresultater 
 
Afstemningsresultaterne offentliggøres som et bilag til protokollen for det pågældende møde. De findes 
også på afstemningsdagen på plenarmødewebsiden.  
 
 

5.3 AFSTEMNINGSPROCEDURE 
 
Parlamentet anvender følgende procedure ved afstemning om betænkninger: 
 
a) indledningsvis, hvor det er relevant, afstemning om eventuelle ændringsforslag til udkastet til 
bindende retsakt 
b) dernæst afstemning om det samlede - eventuelt ændrede - forslag 
c) herefter afstemning om eventuelle ændringsforslag til beslutningsforslaget/forslaget til 
lovgivningsmæssig beslutning og 
d) endelig afstemning om beslutningsforslaget som helhed. 
 
Afstemningsprocedure – andenbehandling (artikel 67, 68, og 69) 
 
Er der ikke stillet forslag om at forkaste eller ændre Rådets fælles holdning, betragtes den som 
godkendt. Ændringsforslag ved andenbehandlingen kræver et flertal af Parlamentets medlemmer for at 
blive vedtaget. 
 
Der stemmes om forslag om forkastelse af den fælles holdning, før der stemmes om eventuelle 
ændringsforslag hertil. Er der stillet flere ændringsforslag til den fælles holdning, sættes de til 
afstemning i den rækkefølge, der er fastsat i artikel 183. 
 
Afstemningsprocedure – tredjebehandling (artikel 78) 
 
Der stemmes om det fælles udkast i sin helhed ved én enkelt afstemning. Det fælles udkast godkendes, 
hvis det opnår et flertal af de afgivne stemmer (simpelt flertal). 
 
Der kan ikke stilles ændringsforslag til det fælles udkast. 
 
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag (artikel 159) 
 
En betænkning, der er vedtaget i det pågældende udvalg med færre end 1/10 af medlemmernes 
stemmer imod, skal i overensstemmelse med artikel 159 gøres til genstand for en enkelt afstemning. 
Der kan derfor ikke fremsættes ændringsforslag eller anmodninger om særskilt eller delt afstemning. 
Denne enkelte afstemning foretages altid ved navneopråb (artikel 188).  
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Procedure uden ændringsforslag og forhandling 
 
Punkter opført på dagsordenen for mødet er genstand for en forhandling, bortset fra betænkninger, der 
vedtages i overensstemmelse med den forenklede procedure eller proceduren uden ændringsforslag 
og forhandling (artikel 52 og 159). 
 
Forkastelse af et kommissionsforslag ved førstebehandlingen (artikel 59, stk. 2) 
 
Et forslag om omgående forkastelse af Kommissionens forslag sættes til afstemning før eventuelle 
ændringsforslag. Forslaget kan kun indgives af det/de korresponderende udvalg eller et antal 
medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel. 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling (artikel 198) 
 
Forslag fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, om at 
henvise en sag til fornyet udvalgsbehandling kan indgives på tre stadier i proceduren: 
– når Parlamentet fastlægger sin arbejdsplan ved åbningen af en mødeperiode 
– ved påbegyndelsen af forhandlingen om det pågældende punkt 
– under afstemningen, på ethvert tidspunkt før den endelige afstemning. 
 
En sådan anmodning kan kun fremsættes én gang på hvert af disse tre stadier.  
 
For så vidt angår de to første stadier, skal det senest 24 timer forinden meddeles formanden, at der vil 
blive stillet forslag om fornyet udvalgsbehandling, og formanden underretter straks Parlamentet herom. 
 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling stiller forhandlingen om det pågældende punkt i bero.  
 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling kan ikke anvendes ved forhandlinger om tilfælde af krænkelse 
af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 144).  I henhold til artikel 132 og 
136 finder den kun anvendelse på tekster, der er indgivet af et udvalg. 
 
Udsættelse af afstemningen (artikel 200) 
 
Før eller under en afstemning kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på 
den lave tærskel, endvidere stille forslag om at udsætte afstemningen – i så fald stemmes der straks 
om dette forslag. 
 

5.4 AFSTEMNINGSFORMER 

Delt afstemning (artikel 185) 
 
Delt afstemning betyder, at der stemmes om et ændringsforslag, en artikel eller et stykke af den tekst, 
der behandles, i to eller flere dele. 
 
En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan anmode om 
delt afstemning. Fristen for indgivelse af anmodninger om delt afstemning er angivet i dokumentet 
"Frister" under fanebladet "Dagsordener" på Parlamentets plenarmødewebsted. 
 
Særskilt afstemning (artikel 183) 
 
Har det kompetente udvalg stillet en række ændringsforslag til en tekst, som betænkningen omhandler, 
sætter formanden disse til afstemning under ét, medmindre der er anmodet om særskilt afstemning, 
eller der er stillet andre ændringsforslag til samme tekst (artikel 183, stk. 6).  
 
En særskilt afstemning kan også vedrøre et punkt i en beslutning, der skal sættes til afstemning (artikel 
182, stk. 1, litra d)). 
 
En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan anmode om 
særskilt afstemning. Fristen for indgivelse af en sådan anmodning er angivet i dokumentet "Frister" 
under fanebladet "Dagsordener" på Parlamentets plenarmødewebsted. 
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Enkelt afstemning (artikel 159) 
 
Punkter, der sættes på dagsordenen til afstemning uden ændringsforslag, vedtages ved en enkelt 
afstemning. Der er ikke mulighed for at anmode om delt eller særskilt afstemning. 
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6 – DOKUMENTER TIL PLENARMØDEPERIODER 
 
Se også: 

 Ændringsforslag (punkt 5.1.) 
 Afstemningslister (i punkt 5.2. "Tilrettelæggelse af afstemninger") 
 Talerlister (i punkt 4.3. "Indlæg på plenarmøderne"). 
 
Protokol (artikel 202) 
 
Der omdeles en protokol fra hvert møde, som indeholder en udførlig gengivelse af Parlamentets 
forhandlinger og afgørelser samt navnene på talerne, mindst en halv time før begyndelsen af 
eftermiddagsdelen af det følgende møde. 
 
Ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af hvert møde forelægger formanden protokollen fra det 
foregående møde for Parlamentet til godkendelse. Gøres der indsigelse mod mødeprotokollen, 
bestemmer Parlamentet, hvorvidt foreslåede ændringer skal tages i betragtning. 
 
Protokollen underskrives af formanden og generalsekretæren. Den offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende. 
 
Medlemmernes deltagelse i møder (artikel 156) 
 
Ved hvert møde fremlægges en tilstedeværelsesliste, som ligger ved indgangen til mødesalen under 
mødet. 
 
Navnene på de medlemmer, der på tilstedeværelseslisten er registreret som værende til stede, anføres  
i protokollen fra hvert møde som "til stede". Navnene på de medlemmer, der af formanden er blevet 
fritaget for at deltage, anføres i protokollen fra hvert møde som "fritaget".  
 
Medlemmer, der ønsker at blive fritaget for at deltage, skal indgive en anmodning herom med almindelig 
eller elektronisk post til Kvæstorsekretariatet. 
 
Et medlem kan meddele Enheden for Protokol og Forhandlingsreferat fra Plenarmøderne, at 
vedkommende har været til stede, men at vedkommendes navn ikke står på tilstedeværelseslisten. Den 
pågældende information offentliggøres i protokollen, men tilstedeværelseslisten ændres ikke. 
 
Vedtagne tekster (artikel 203) 
 
De tekster, der vedtages på plenarmøderne, udgør Europa-Parlamentets akter. Det kan være 
beslutninger, lovgivningsmæssige beslutninger, lovgivningsmæssige retsakter, udtalelser, erklæringer, 
afgørelser, henstillinger mv. 
 
De af Parlamentet vedtagne tekster offentliggøres umiddelbart efter afstemningen. De forelægges 
Parlamentet sammen med protokollen for det pågældende møde og opbevares i Parlamentets arkiv.  
 
Den juridisk-sproglige færdiggørelse af de af Parlamentet vedtagne tekster foretages under formandens 
ansvar. Når en tekst er vedtaget på grundlag af en aftale mellem Parlamentet og Rådet, sker 
færdiggørelsen i nært samarbejde og efter fælles aftale mellem de to institutioner.  
 
Holdninger vedtaget af Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure udformes som 
konsoliderede tekster. Er Parlamentets afstemning ikke baseret på en aftale med Rådet, markeres 
eventuelle vedtagne ændringer i den konsoliderede tekst. 
 
Efter færdiggørelsen af de vedtagne tekster underskrives de af formanden og generalsek retæren og 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 
 
Fuldstændigt forhandlingsreferat (artikel 204) 
 
For hvert møde udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat som et flersproget dokument, hvor 
samtlige mundtlige bidrag gengives på det originale officielle sprog. Det fuldstændige 
forhandlingsreferat indeholder også skriftlige erklæringer (artikel 171, stk. 11).  
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Det fuldstændige forhandlingsreferat offentliggøres som tillæg til Den Europæiske Unions Tidende.  
 
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne (artikel 205) 
 
Forhandlingerne i Parlamentet transmitteres i realtid på Parlamentets websted på det sprog, de føres 
på, sammen med den flersprogede lydoptagelse fra samtlige aktive tolkekabiner.  
 
Umiddelbart efter hvert møde offentliggør Parlamentet endvidere på sit websted en indekseret 
audiovisuel optagelse af forhandlingerne med link til det flersprogede fuldstændige forhandlingsreferat, 
der kan streames, downloades eller uploades på sociale medier. 
 
Omdeling af dokumenter (artikel 165 og 169) 
 
Dokumenter, der danner grundlag for Parlamentets forhandlinger og afgørelser, trykkes og omdeles til 
medlemmerne. De er endvidere tilgængelige på plenarmødewebsiden. En fortegnelse over disse 
dokumenter offentliggøres i protokollen fra møderne. 
 
Bortset fra i de tilfælde af uopsættelighed, der er fastsat i forretningsordenen, kan der kun forhandles 
og stemmes om en tekst, hvis den er gjort tilgængelig for medlemmerne mindst 24 timer før. 
 
Lovgivningsmæssige betænkninger (artikel 51) 
 
Betegnelsen "lovgivningsmæssig betænkning" henviser til tekster,  der behandles af Parlamentet i 
forbindelse med de forskellige lovgivningsprocedurer (såsom den almindelige lovgivningsprocedure, 
godkendelsesproceduren og høringsproceduren). 
 
Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger (artikel 53) 
 
Betegnelsen "ikke-lovgivningsmæssig betænkning" henviser til betænkninger, der er vedtaget af 
Parlamentet på eget initiativ. 
 
Tekster i forbindelse med redegørelser fra andre institutioner og forespørgsler til mundtlig 
besvarelse med forhandling (artikel 132 og 136) 
 
Når der sættes en redegørelse med forhandling eller en forespørgsel til mundtlig besvarelse på 
dagsordenen, kan Parlamentet vedtage at afslutte forhandlingen med en beslutning. Vedtager 
Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan et udvalg, en politisk gruppe eller et antal 
medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, fremsætte et beslutningsforslag, jf. henholdsvis 
artikel 132 og 136. 
 
Hvert beslutningsforslag får tildelt et dokumentnummer. Et fælles beslutningsforslag, som erstatter en 
række beslutningsforslag (om samme emne), modtager et JMR-nummer samt dokumentnummeret fra 
det første beslutningsforslag, der blev indgivet om dette emne. 
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Referencer og forkortelser for mødedokumenter 

Nedstående referencer og forkortelser betegner de forskellige procedurer og dokumenter, der ofte 
anvendes i mødedokumenter: 
 
A: betænkninger, henstillinger og indstillinger ved andenbehandling 
B: beslutningsforslag og andre mødedokumenter 
O: forespørgsler til mundtlig besvarelse 
G: større forespørgsler 
C: dokumenter fra andre institutioner 
T: vedtagne tekster 
RC: fælles beslutningsforslag 
COD eller ***almindelig lovgivningsprocedure (I: førstebehandling II: andenbehandling III:  
tredjebehandling) 
CNS eller *høringsprocedure 
APP eller ***godkendelsesprocedure 
NLE: ikke-lovgivningsmæssig procedure 
REG: betænkning om ændring af forretningsordenen 
INI: initiativbetænkning 
INL: lovgivningsmæssig initiativbetænkning 
IMM: betænkning om beskyttelse eller ophævelse af et medlems immunitet  
BUD: budgetrelaterede dokumenter 
DEC: dechargerelaterede dokumenter 
ACI: interinstitutionel aftale 
RSP: beslutninger om emner af politisk betydning 
DEA: delegerede retsakter 
RPS: forskriftsproceduren med kontrol 
RSO: afgørelser om Parlamentets interne organisation 
 
OJ: dagsorden. 
 
Det tal, som følger efter det bogstav, der indikerer dokumenttypen, henviser til valgperioden: f.eks.  
A8 = en betænkning vedtaget under den ottende valgperiode, A9 = en betænkning vedtaget under den 
niende valgperiode, osv. 
 
Direktoratet for Plenarmøder 
 
Direktoratet for Plenarmøders sekretariat kan kontaktes via e-mail på følgende adresse: 
sessions@europarl.europa.eu eller via kontaktformularen på plenarmødewebsiden. 
 
De tjenestemænd, der bistår formanden i mødesalen i Bruxelles og Strasbourg, har ansvaret for 
følgende opgaver: 
– protokollen 
– det fuldstændige forhandlingsreferat 
– talerlister 
– anmodninger om at få ordet og anmodninger om ændring af taletiden 
– stemmeforklaringer 
– at bistå formanden og næstformanden med afviklingen af mødet. 
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