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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om kommissærers interesseerklæringer - retningslinjer 

(2016/2080(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 17, stk. 3, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 

artikel 245, 

– der henviser til bilag XVI til forretningsordenen ("Retningslinjer for godkendelse af 

Kommissionen"), navnlig punkt 1, litra a), tredje afsnit, 

– der henviser til sin afgørelse af 28. april 2015 om prøvelse af de udpegede 

kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser og fortolkningen af 

punkt 1, litra a), i bilag XVI til forretningsordenen1, 

– der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 

Kommissionen2, navnlig punkterne i afsnit II – Politisk ansvar, 

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om procedurer og praksis i 

forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 20143, 

– der henviser til adfærdskodeksen for kommissærer af 20. april 20114, navnlig punkt 1.3, 

1.4, 1.5 og 1.6,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget 

(A8-0315/2016), 

A. der henviser til, at Parlamentet i henhold til punkt 1, litra a), i bilag XVI til 

forretningsordenen (Retningslinjer for godkendelse af Kommissionen) kan udtale sig 

om den valgte formand for Kommissionens fordeling af ansvarsområder og indhente de 

oplysninger, der er relevante for at tage stilling til de udpegede 

kommissionsmedlemmers egnethed; der henviser til, at Parlamentet forventer at blive 

underrettet om alle oplysninger vedrørende de udpegede kommissionsmedlemmers 

økonomiske interesser, og at deres erklæringer om økonomiske interesser sendes til 

prøvelse i det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål; 

B. der henviser til, at kandidaterne til posterne som medlem af Kommissionen i henhold til 

punkt 3 under afsnit II (Politisk ansvar) i rammeaftalen om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og Kommissionen sikrer, at alle relevante oplysninger fremlægges i 

fuldt omfang i overensstemmelse med deres uafhængighedsforpligtelse i henhold til 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0096. 
2 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0287.  
4 C(2011)2904.  
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traktaterne; der henviser til, at disse oplysninger skal fremlægges i overensstemmelse 

med procedurer, der skal sikre en åben, retfærdig og konsekvent vurdering af den 

samlede indstillede Kommission; 

C. der henviser til, at det fremgår af dets afgørelse af 28. april 2015 om prøvelse af de 

udpegede kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser (fortolkning 

af punkt 1, litra a), i bilag XVI til forretningsordenen), at det udvalg, der er kompetent 

med hensyn til retlige spørgsmål, ved prøvelse af et udpeget kommissionsmedlems 

erklæring om økonomiske interesser ikke kun skal kontrollere, om erklæringen er 

behørigt udfyldt, men også vurdere om erklæringens indhold er korrekt, og om der kan 

udledes en interessekonflikt heraf; 

D. der henviser til, at Parlamentet i henhold til punkt 1, litra a), i bilag XVI til 

forretningsordenen bl.a. skal vurdere de udpegede kommissionsmedlemmer på grundlag 

af deres personlige uafhængighed, navnlig i lyset af den særlige rolle som garant for 

Unionens interesser, der er tillagt Kommissionen ved traktaterne; 

E. der henviser til, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 8. september 2015 

udtalte, at en bekræftelse fra Retsudvalget om, at der ikke kan konstateres nogen 

interessekonflikter, er en nødvendig forudsætning for det ansvarlige udvalgs høring af 

de indstillede kommissærer, navnlig i betragtning af at Kommissionens politiske mandat 

blev styrket i Lissabontraktaten; 

F. der henviser til, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 8. september 2015, fandt, 

at det var vigtigt, at Retsudvalget udsteder retningslinjer i form af henstillinger eller en 

initiativbetænkning med henblik på at gøre det lettere at foretage en reform af 

procedurerne vedrørende kommissærernes interesseerklæringer, samtidig med at det 

opfordrede Kommissionen til at revidere sine regler om kommissærernes 

interesseerklæringer; 

G. der henviser til, at kommissærerne i henhold til punkt 1.3 i adfærdskodeksen for 

kommissærer om upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, ærlighed, ansvarsbevidsthed 

og respekt for Parlamentets værdighed skal afgive en erklæring om alle økonomiske 

interesser og ejendom, som kan give anledning til interessekonflikt ved udøvelsen af 

deres hverv, og at erklæringen skal omfatte interesser hos kommissionsmedlemmets 

ægtefælle/partner – som defineret i de gældende regler1 – i det omfang disse interesser 

kan give anledning til en interessekonflikt; 

H. der henviser til, at de økonomiske interesser, der skal angives, omfatter alle former for 

kapitalandele i virksomheder; 

I. der henviser til, at medlemmerne af Kommissionen i henhold til punkt 1.4 i 

adfærdskodeksen for kommissærer for at undgå enhver interessekonflikt skal afgive en 

erklæring om deres ægtefælles/partners erhvervsmæssige virksomhed, og at denne 

erklæring skal angive virksomhedens art, betegnelsen for det hverv, der udøves, og en 

eventuel arbejdsgivers navn; 

                                                 
1 Fast ægteskabslignende forhold, som defineret i forordning nr. 2278/69 (EFT L 289 af 17.11.1969) og i artikel 

1, stk. 2, litra c), i bilag VII til personalevedtægten. 
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J. der henviser til, at erklæringen om økonomiske interesser i henhold til punkt 1.5 i 

adfærdskodeksen for kommissærer skal indgives ved hjælp af en formular, der er 

knyttet som bilag til adfærdskodeksen, og at formularen skal udfyldes og gøres 

tilgængelig, inden den indstillede kommissær høres i Parlamentet, og skal ajourføres i 

tjenesteperioden i tilfælde af ændrede oplysninger, dog mindst en gang om året; 

K. der henviser til, at oplysningerne i formularen er begrænsede og utilstrækkelige, ikke 

indeholder en detaljeret definition af, hvad der betragtes som en interessekonflikt, og 

derfor ikke giver Parlamentet mulighed for på en retfærdig og konsekvent måde at 

foretage en ordentlig vurdering af, om der foreligger aktuelle eller potentielle 

interessekonflikter for den indstillede kommissær, eller om denne er i stand til at udøve 

sit mandat i overensstemmelse med adfærdskodeksen for kommissærer; 

L. der henviser til, at i henhold til punkt 1.6 i adfærdskodeksen for kommissærer må et 

medlem af Kommissionen, som har en personlig interesse, navnlig af familiemæssig 

eller finansiel karakter, i sit ansvarsområde, som kan påvirke vedkommendes 

uafhængighed, ikke behandle spørgsmål, der hører under dette ansvarsområde; 

M. der henviser til, at Kommissionen har det endelige ansvar for valget af arten og 

omfanget af de oplysninger, der skal indgå i dets medlemmers interesseerklæringer; der 

henviser til, at det derfor påhviler Kommissionen at sørge for præcis den grad af 

gennemsigtighed, som er nødvendig for en korrekt afvikling af proceduren for 

udnævnelse af de indstillede kommissærer; 

N. der henviser til, at Parlamentet ifølge punkt 5 i rammeaftalen om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og Kommissionen kan anmode Kommissionens formand om at 

udtrykke mistillid til et bestemt medlem af Kommissionen; der henviser til, at 

Kommissionens formand ifølge punkt 7 i den nævnte aftale skal underrette Parlamentet, 

hvis hun/han agter at ændre fordelingen af ansvarsområder mellem Kommissionens 

medlemmer, for at muliggøre en høring i Parlamentet om disse ændringer; 

O. der henviser til, at interesseerklæringerne fra de nuværende medlemmer af 

Kommissionen generelt kan betragtes som en forbedring sammenlignet med 

håndteringen af erklæringer i 2008-2009, men at der har været rigeligt med episoder, 

som har nødvendiggjort en efterfølgende præcisering af visse interesseerklæringer; 

P. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, 

beklageligvis ikke i tilstrækkelig grad behandler en række af Parlamentets henstillinger 

om forbedringer, især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om 

økonomiske interesser, begrænsninger med hensyn til beskæftigelse efter mandatets 

ophør og styrkelse af det etiske ad hoc-udvalg, der er ansvarligt for vurderingen af 

interessekonflikter; der henviser til, at man i denne forbindelse endvidere bør være 

opmærksom på de holdninger, som Parlamentet har indtaget angående ændringerne og 

forbedringerne af proceduren for høring af de udpegede kommissionsmedlemmer; 

Q. der henviser til, at en af grundpillerne i den europæiske forvaltning er styrkelse af etik 

og gennemsigtighed inden for EU-institutionerne med henblik på at forbedre de 

europæiske borgeres tillid til dem, navnlig i lyset af det mere omfattende politiske 

mandat, som Kommissionen har fået siden Lissabontraktaten; 
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Almindelige bemærkninger 

1. minder om, at prøvelsen af kommissærernes erklæringer om økonomiske interesser har 

til formål at sikre, at de indstillede kommissærer er i stand til at udføre deres opgaver i 

fuldkommen uafhængighed, at sikre størst mulig gennemsigtighed og ansvarliggørelse 

af Kommissionen, i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i TEUF og med 

adfærdskodeksen for kommissærer; bemærker i denne forbindelse, at denne prøvelse 

ikke bør være begrænset til udnævnelsen af den nye Kommission, men også bør finde 

sted i tilfælde af en ledig post som følge af en kommissærs frivillige fratræden, 

afskedigelse eller dødsfald, en ny medlemsstats tiltrædelse eller en væsentlig ændring af 

en kommissærs ansvarsområde eller økonomiske interesser; 

2. er af den opfattelse, at bedømmelsen af en potentiel interessekonflikt skal foretages på 

grundlag af klare, objektive og relevante faktorer og under hensyntagen til den 

indstillede kommissærs ansvarsområde; 

3. påpeger, at interessekonflikter defineres som enhver situation, hvor en offentlig 

interesse kolliderer med offentlige og private interesser, og som kan eller synes at kunne 

påvirke en uafhængig, uvildig og objektiv udøvelse af et hverv; 

4. bekræfter, at Retsudvalget er kompetent og ansvarligt for at foretage en grundig analyse 

af erklæringerne om økonomiske interesser ved hjælp af en tilbundsgående 

undersøgelse med henblik på at vurdere, om indholdet af den erklæring, der er afgivet af 

en indstillet kommissær, er korrekt og er i overensstemmelse kriterierne og principperne 

i traktaterne og i adfærdskodeksen, eller om der kan udledes en interessekonflikt heraf, 

og at det skal kunne foreslå Kommissionens formand at udskifte den pågældende 

kommissær; opfordrer derfor Kommissionen til at tilvejebringe alle de fornødne 

konkrete redskaber og oplysninger, så Retsudvalget kan foretage en fuldstændig og 

objektiv analyse; 

5. anser det for helt afgørende, at Retsudvalget har tilstrækkelig tid til at sikre, at denne 

detaljerede vurdering er effektiv; 

6. erindrer om, at Retsudvalget undersøger spørgsmål vedrørende de indstillede 

kommissionsmedlemmers erklæringer om økonomiske interesser med den største 

fortrolighed, men også i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed sikrer 

offentliggørelse af sine konklusioner, når disse foreligger; 

7. mener, at Retsudvalget, hvis det bemærker en mulig interessekonflikt, bør have ret til at 

forsætte høringen og få de nødvendige præciseringer efter udløbet af den tid, der er afsat 

til de spørgsmål, det ønsker at stille den indstillede kommissær; 

Proceduren for prøvelse af erklæringer om økonomiske interesser inden høringerne af 

de indstillede kommissærer 

8. mener, at en bekræftelse fra Retsudvalget på grundlag af en grundig analyse af 

erklæringerne om økonomiske interesser om, at der ikke kan konstateres nogen 

interessekonflikter, er en forudsætning for, at det ansvarlige udvalg kan afholde en 
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høring1; 

9. mener derfor, at proceduren for udnævnelsen af den indstillede kommissær skal 

suspenderes, såfremt der ikke foreligger en sådan bekræftelse, eller hvis Retsudvalget 

fastslår, at der foreligger en interessekonflikt; 

10. mener, at der bør gælde følgende retningslinjer i forbindelse med prøvelsen af 

erklæringer om økonomiske interesser i Retsudvalget: 

a) hvis Retsudvalget under behandlingen af en erklæring om økonomiske interesser på 

baggrund af de fremlagte dokumenter skønner, at erklæringen er korrekt og 

fyldestgørende og ikke indeholder nogen oplysninger, der tyder på en aktuel eller 

potentiel interessekonflikt i forbindelse med den indstillede kommissærs 

ansvarsområde, sender udvalgets formand et brev, der bekræfter, at der ikke er 

nogen interessekonflikt, til de udvalg, der er ansvarlige for høringen, eller til de 

relevante udvalg, hvis der er tale om en procedure, der finder sted i løbet af en 

kommissærs tjenesteperiode; 

b) hvis Retsudvalget mener, at en indstillet kommissærs erklæring om økonomiske 

interesser er mangelfuld eller indeholder modstridende oplysninger, eller at der er 

behov for yderligere oplysninger, anmoder det i henhold til forretningsordenen2 og 

rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen3 

den indstillede kommissær om at fremskaffe disse oplysninger uden unødig 

forsinkelse, og det behandler og analyserer oplysningerne, inden det træffer sin 

afgørelse; det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, kan i givet 

fald beslutte at indbyde den indstillede kommissær til en høring; 

c) hvis Retsudvalget konstaterer, at der foreligger en interessekonflikt på grundlag af 

erklæringen om økonomiske interesser eller de yderligere oplysninger fra den 

indstillede kommissær, udarbejder det henstillinger med henblik på at løse 

interessekonflikten; der kan bl.a. henstilles til, at der gives afkald på de pågældende 

økonomiske interesser, idet Kommissionens formand ændrer den indstillede 

kommissærs ansvarsområde; i mere alvorlige tilfælde kan det udvalg, der er 

kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, hvis ikke kan findes en løsning på 

interessekonflikten ved hjælp af andre henstillinger, som den sidste udvej 

konkludere, at den indstillede kommissær ikke kan udøve sit hverv i henhold til 

traktaten og adfærdskodeksen; Parlamentets formand spørger Kommissionens 

formand om, hvilke yderligere skridt denne agter at tage; 

Proceduren for prøvelse af erklæringer om økonomiske interesser i løbet af 

tjenesteperioden 

11. understreger, at alle medlemmer af Kommissionen har pligt til at sikre, at deres 

interesseerklæringer straks ajourføres, hver gang der sker en ændring i deres 

økonomiske interesser, og opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet 

                                                 
1 Se Europa-Parlamentets beslutning af 8. september 2015 om procedurer og praksis i forbindelse med 

kommissærhøringer, erfaringer fra 2014. 
2 Se forretningsordenens bilag XVI, punkt 1, litra a). 
3 Se rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, afsnit II, punkt 3. 
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øjeblikkeligt om eventuelle ændringer eller om hvad som helst, der kan føre til en 

interessekonflikt eller en potentiel interessekonflikt; 

12. mener derfor, at erklæringen om økonomiske interesser skal omfatte nuværende eller 

tidligere interesser eller aktiviteter fra de sidste to år, der er af en ejendomsrelateret, 

erhvervsmæssig, personlig eller familiemæssig karakter, i overensstemmelse med det 

tilbudte ansvarsområde; den skal også tage hensyn til, at interessen kan være forbundet 

med en fordel for den involverede person eller for tredjemand, og at den også kan være 

af ideel, materiel eller finansiel karakter; 

13. mener, at enhver ændring af en kommissærs økonomiske interesser under dennes 

mandat eller enhver omfordeling af ansvarsområder mellem Kommissionens 

medlemmer udgør en ny situation med hensyn til en mulig interessekonflikt; mener 

derfor, at denne situation bør være underlagt Parlamentets prøvelse i overensstemmelse 

med punkt 10 i denne beslutning og punkt 2 i bilag XVI (Retningslinjer for godkendelse 

af Kommissionen) til Europa-Parlamentets forretningsorden; 

14. påpeger, at Parlamentet i henhold til artikel 246, stk. 2, i TEUF skal høres, hvis der skal 

udnævnes en efterfølger for en kommissær i løbet af tjenesteperioden; mener, at denne 

høring bl.a. skal omfatte kontrol af, at der ikke foreligger nogen interessekonflikter, i 

overensstemmelse med punkt 10 i denne beslutning og bestemmelserne i bilag XVI 

(Retningslinjer for godkendelse af Kommissionen) til forretningsordenen1 vedrørende 

Europa-Parlamentets beføjelser i tilfælde af en ændring i sammensætningen af 

kommissærkollegiet eller en væsentlig ændring af ansvarsområdet i løbet af 

tjenesteperioden; 

15. finder, at hvis der konstateres en interessekonflikt i løbet af tjenesteperioden, og hvis 

Kommissionens formand ikke følger Parlamentets henstillinger med henblik på at 

bringe interessekonflikten til ophør i overensstemmelse med den procedure, der er 

fastsat i punkt 10 i denne beslutning, kan Retsudvalget henstille til, at Parlamentet 

anmoder Kommissionens formand om at udtrykke mistillid til den pågældende 

kommissær i overensstemmelse med artikel 17, stk. 6, i TEU og, hvis det er 

hensigtsmæssigt, opfordrer Kommissionens formand til at handle i henhold til 

artikel 245, stk. 2, i TEUF med henblik på at fratage den pågældende kommissær retten 

til pension eller andre tilsvarende fordele; 

Adfærdskodeks for kommissærer 

16. bemærker, at adfærdskodeksen for kommissærer, som blev vedtaget den 20. april 2011 

angående upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, redelighed, 

ansvarsbevidsthed og tilbageholdenhed, viser forbedringer i forhold til den foregående 

kodeks vedtaget i 2004 for så vidt angår erklæringen om økonomiske interesser, idet 

oplysningskravene blev udvidet til kommissærernes partnere, og fordi 

interesseerklæringen skal revideres, når oplysninger ændres, og mindst en gang om året; 

17. påpeger, at troværdigheden af erklæringen om økonomiske interesser afhænger af 

nøjagtigheden af den formular, der gives til den indstillede kommissær; mener, at det 

nuværende omfang af kommissærernes interesseerklæringer er for begrænset, og at 

                                                 
1 Se bilag XVI til Europa-Parlamentets forretningsorden, punkt 2. 



 

RR\1108518DA.doc 9/22 PE587.462v02-00 

 DA 

forklaringerne heri er tvetydige; opfordrer derfor Kommissionen til at revidere 

adfærdskodeksen så hurtigt som muligt for at sikre, at interesseerklæringerne giver 

Retsudvalget nøjagtige oplysninger, hvormed det kan begrunde sin afgørelse utvetydigt; 

18. mener, at de i punkt 1.3 til 1.5 i adfærdskodeksen for kommissærer omhandlede 

erklæringer om økonomiske interesser med henblik på at få et mere fuldstændigt billede 

af den pågældende kommissærs økonomiske situation bør omfatte alle den indstillede 

kommissærs og hans/hendes ægtefælles/partners økonomiske interesser og aktiviteter 

og under ingen omstændigheder bør begrænses til dem, der "kan medføre en 

interessekonflikt"; 

19. mener, at de familiemæssige interesser, jf. punkt 1.6 i adfærdskodeksen for 

kommissærer, bør medtages i erklæringerne om økonomiske interesser; opfordrer i 

denne forbindelse Kommissionen til at finde frem til en fair metode til at identificere 

familiemæssige interesser, der kan skabe en interessekonflikt; 

20. er af den opfattelse, at interesseerklæringerne med henblik på at udbygge og forbedre 

reglerne om interessekonflikter også bør omfatte detaljerede oplysninger om de 

indstillede kommissærers eventuelle kontraktforhold, der kan skabe en interessekonflikt 

i forbindelse med udøvelsen af deres hverv; 

21. beklager, at adfærdskodeksen ikke i tilstrækkelig grad kodificerer kravet i artikel 245 i 

TEUF om, at "Kommissionens medlemmer [...] såvel i deres tjenesteperiode som efter 

at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med deres hverv, i 

særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og 

tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse 

fordele"; 

22. beklager, at adfærdskodeksen ikke fastsætter krav om afhændelse, på trods af at sådanne 

krav skal være standard i alle etiske regler; betragter det som en prioritet at regulere 

dette aspekt meget hurtigt; 

23. konstaterer, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en konkret tidsramme for indgivelse af 

erklæringen forud for Parlamentets høring af de indstillede kommissærer; betragter 

dette krav som et grundlæggende aspekt af revisionen af proceduren for høring de 

udpegede kommissærer; 

24. beklager, at Kommissionen ikke regelmæssigt rapporterer om gennemførelsen af 

adfærdskodeksen for kommissærer, især med hensyn til kommissærernes 

interesseerklæringer, og mener, at adfærdskodeksen bør ændres, så den indeholder 

bestemmelser om klager eller sanktioner i forbindelse med overtrædelser, med 

undtagelse af alvorlige forseelser, som omhandlet i artikel 245 og 247 i TEUF; 

25. beklager navnlig den negative reaktion fra Kommissionens formand på anmodningen 

fra Den Europæiske Ombudsmand om proaktivt at offentliggøre beslutningerne om 

godkendelse af tidligere kommissærers beskæftigelse efter udløbet af deres 

embedsperiode samt udtalelserne fra det etiske ad hoc-udvalg; understreger, at 

offentliggørelsen af referaterne af Kommissionens møder ikke i sig selv er tilstrækkelig 

til at give Parlamentet og civilsamfundet et indblik i fortolkningen af "potentielle 

interessekonflikter" i praksis og de hæderlighedspolitikker, der udvikles i denne 
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forbindelse af det etiske ad hoc-udvalg; 

26. påpeger, at alle tidligere kommissærer i 18 måneder er underlagt et forbud mod at udføre 

lobbyarbejde over for "kommissærer og deres personale på vegne af deres virksomhed, 

kunder eller arbejdsgiver vedrørende spørgsmål, som henhører under det område, de som 

medlem af Kommissionen havde ansvaret for", men har ret til en meget generøs 

overgangsgodtgørelse, efter at de har forladt Kommissionen, på mellem 40 og 65 % af 

deres sidste grundløn i tre år; 

27. glæder sig over, at der med adfærdskodeksen er indført en bestemmelse vedrørende 

omfordeling af sager mellem medlemmerne af Kommissionen i tilfælde af potentielle 

interessekonflikter, men beklager, at: 

a) der ikke foreligger en detaljeret definition af, hvad der betragtes som en 

interessekonflikt 

b) bestemmelsen er begrænset til områder, der hører under den pågældende 

kommissærs ansvarsområde, og således ikke tager højde for kommissærens pligter 

som medlem af et kollegium 

c) der hverken er fastsat kriterier, på grundlag af hvilke formanden kan træffe afgørelse 

om omfordeling, eller en bindende ramme for underretning af Parlamentet eller en 

procedure, der iværksættes i tilfælde af, at en kommissær har undladt at oplyse om 

en interessekonflikt eller udøver virksomhed, der er uforenelig med karakteren af 

hans eller hendes hverv; 

28. opfordrer Kommissionen til snarest at revidere adfærdskodeksen for kommissærer fra 

2011 for at tage hensyn til de henstillinger, som Parlamentet har fremsat i sine seneste 

beslutninger, og til udviklingen inden for de generelle etiske regler og standarder for 

gennemsigtighed, der gælder for alle EU-institutioner; henstiller, at Kommissionens 

ændrer sin adfærdskodeks for kommissærer med henblik på at sikre: 

a) at kommissærerne oplyser om alle økonomiske interesser, herunder aktiver og 

passiver over 10 000 EUR 

b) at kommissærerne oplyser om alle deres interesser (som aktionærer, 

bestyrelsesmedlemmer, rådgivere og konsulenter, medlemmer af associerede fonde 

osv.) i relation til alle de selskaber, som de har været involveret i, herunder tætte 

familieforbindelser, samt de ændringer, der fandt sted på det tidspunkt, hvor deres 

kandidatur blev bekendtgjort 

c) at kommissærernes forsørgelsesberettigede og/eller direkte familiemedlemmer 

forelægger de samme oplysninger som ægtefæller eller partnere 

d) at kommissærerne udførligt præciserer målene for organisationer, de og/eller deres 

ægtefælle og/eller deres forsørgelsesberettigede børn deltager i, for at fastslå, om der 

foreligger en interessekonflikt 

e) at kommissærerne offentliggør deres medlemskab af ikkestatslige organisationer, 

hemmelige selskaber eller foreninger, der skjuler deres eksistens, som udfører 
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aktiviteter, som har til formål at blande sig i offentlige organers udførelse af deres 

opgaver 

f) at kommissærerne og deres forsørgelsesberettigede familiemedlemmer offentliggør 

deres medlemskab af ikkestatslige organisationer og alle donationer til NGO'er på 

over 500 EUR 

g) at adfærdskodeksen ændres i overensstemmelse med artikel 245 i TEUF med 

henblik på at forlænge kommissærernes begrænsning med hensyn til beskæftigelse 

efter mandatets ophør til to år 

h) at adfærdskodeksen omfatter specifikke krav om afhændelse 

i) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt 

tidsramme og i tilstrækkelig i god tid, således at det etiske ad hoc-udvalg kan 

forelægge Parlamentet sine synspunkter om potentielle interessekonflikter i god tid 

før høringerne i Parlamentet 

j) at kommissærerne kun mødes med repræsentanter for interessegrupper, der er opført 

i åbenhedsregistret, som indeholder oplysninger om personer, der søger at påvirke 

den politiske beslutningstagning i EU-institutionerne 

k) at kommissærerne, når de udnævnes, forelægger en underskrevet erklæring, hvori de 

bekræfter, at de vil give møde for Parlamentets udvalg i forbindelse med de 

aktiviteter, der er omfattet af deres mandat 

l) at erklæringen offentliggøres i et format, der er foreneligt med åbne data, så den 

nemt kan behandles via databaser 

m) at proceduren for omfordeling af sager ved risiko for en interessekonflikt forbedres 

for så vidt angår hensyntagen til kommissærens pligter som medlem af et kollegium, 

indførelse af kriterier angående integritet og tilbageholdenhed for formanden, på 

grundlag af hvilke denne kan træffe afgørelse om omfordeling af sager, 

gennemførelse af en bindende procedure og sanktioner for sager, hvor en 

kommissær undlader at oplyse om en mulig interessekonflikt, og indførelse af en 

bindende procedure for underretning af Parlamentet om de førnævnte sager; 

n) at Kommissionen årligt rapporterer om gennemførelsen af adfærdskodeksen for 

kommissærer og fastsætter klageprocedurer og sanktioner ikke blot i tilfælde af 

alvorlige forseelser, men også i tilfælde af overtrædelse af kravene, især med hensyn 

til erklæringen om økonomiske interesser. 

o) at der fastsættes kriterier for overholdelse af artikel 245 i TEUF, der pålægger 

kommissærerne "pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og 

tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse 

fordele" 

p) at beslutninger om godkendelse af tidligere kommissærers beskæftigelse efter 

udløbet af deres embedsperiode samt udtalelserne fra det etiske ad hoc-udvalg 

offentliggøres proaktivt 
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q) at det etiske ad hoc-udvalg sammensættes af uafhængige eksperter, der ikke selv har 

haft hverv som kommissær 

r) at det etiske ad hoc-udvalg udarbejder og offentliggør en årlig rapport om sine 

aktiviteter, som kan omfatte enhver henstilling om forbedring af adfærdskodeksen 

eller gennemførelsen heraf, som det måtte finde relevant; 

29. opfordrer Kommissionen til at indlede forhandlinger med Parlamentet med henblik på at 

indføre de ændringer, der måtte vise sig nødvendige, i rammeaftalen om forbindelserne 

mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen; 

30. opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til i Parlamentets forretningsorden, 

navnlig i dens bilag XVI, at indføre ændringer, som måtte vise sig at være nødvendige 

for gennemførelsen af denne beslutning;  

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Sagsforløb 

I bilag XVI til Parlamentets forretningsorden vedrørende retningslinjer for godkendelse af 

Kommissionen bestemmes, at "Parlamentet kan indhente de oplysninger, der er relevante for 

at tage stilling til de udpegede kommissionsmedlemmers egnethed. De forventes at fremlægge 

oplysninger om alle deres økonomiske interesser. De udpegede kommissionsmedlemmers 

erklæringer om økonomiske interesser sendes til prøvelse i det udvalg, der er kompetent med 

hensyn til retlige spørgsmål."  

I denne bestemmelse kommes der desværre ikke nærmere ind på den nøjagtige rækkevidde af 

Retsudvalgets prøvelse, navnlig ikke om en sådan prøvelse skal begrænses til en formel 

analyse af de fremlagte oplysningerne, eller om den snarere bør udgøre en grundig analyse. 

Som følge af de praktiske vanskeligheder, der er forbundet med en så vagt formuleret 

bestemmelse – vanskeligheder, som viste sig at være væsentlige under proceduren for 

udnævnelse af den nuværende Europa-Kommissionen – besluttede Retsudvalgets 

koordinatorer at anmode om en redegørelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, 

som er bl.a. ansvarlig for fortolkning af Parlamentets forretningsorden.  

Den fortolkning, der anbefales af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, blev vedtaget af 

plenarforsamlingen den 28. april 2015. Fortolkningen har følgende ordlyd: 

"Ved prøvelse af et udpeget kommissionsmedlems erklæring om økonomiske interesser skal 

det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, ikke kun kontrollere, om 

erklæringen er behørigt udfyldt, men også vurdere, om en interessekonflikt kan udledes af 

erklæringens indhold. Det påhviler derefter det udvalg, der er ansvarligt for høringen, at 

afgøre, om det ønsker yderligere oplysninger fra det udpegede kommissionsmedlem." 

Denne fortolkning bekræfter, at analysen skal være grundig, men pålægger det udvalg, der er 

ansvarligt for høringen, at stille supplerende spørgsmål.  

I sin beslutning af 8. september 2015 om procedurer og praksis i forbindelse med 

kommissærhøringer, erfaringer fra 2014, understregede Europa-Parlamentet imidlertid 

Retsudvalgets betydning, idet det udtalte, "at Retsudvalgets kontrol af de indstillede 

kommissærers erklæringer om økonomiske interesser bør forbedres"; [...]; mener, at en 

bekræftelse fra Retsudvalget på grundlag af en grundig analyse af erklæringerne om 

økonomiske interesser om, at der ikke kan konstateres nogen interessekonflikter, er en 

forudsætning for, at det ansvarlige udvalgs kan afholde en høring" (punkt 4). 

Parlamentet mener således, "[...] at det er vigtigt, at Retsudvalget i de kommende måneder 

udsteder retningslinjer i form af en henstilling eller en initiativbetænkning med henblik på at 

gøre det lettere at foretage en reform af procedurerne vedrørende kommissærernes 

interesseerklæring"; (punkt 13). 

Som svar på denne opfordring fra plenarforsamlingen har Retsudvalget anmodet om 

muligheden for at vedtage en initiativbetænkning om dette emne. 

Ordførerens holdning 
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Ordføreren foreslår at definere rækkevidden af den prøvelse af interesseerklæringerne, der 

foretages af Retsudvalget. Med henblik herpå ønsker udvalget at behandle både de interne 

procedurer i Europa-Parlamentet i forbindelse med udnævnelsen af den nye Kommission og 

under dens mandatperiode og de gennemsigtighedskrav, der påhviler Kommissionens 

medlemmer.  

Generelt set bekræfter ordføreren Parlamentets opfattelse, hvorefter kontrollen af, at der ikke 

foreligger nogen interessekonflikt, ikke bør sidestilles med en bedømmelse af ansøgerens 

kompetence, og at den bør være en forudsætning for høringen. Begrebet interessekonflikt skal 

desuden være strengt begrænset til objektive og verificerbare beviser og skal kun betragtes i 

forbindelse med en specifik portefølje.  

Ordføreren konkluderer derfor, at Retsudvalgets rolle består i både at foretage en vurdering af 

en eventuel interessekonflikt og om nødvendigt udstede henstillinger med henblik på at løse 

interessekonflikten. Der kan bl.a. henstilles til, at der gives afkald på visse økonomiske 

interesser, eller at porteføljen ændres. Ordføreren mener, at for at kunne udføre denne 

prøvelse korrekt bør Retsudvalget anmode om yderligere oplysninger, hvis erklæringen er 

tvivlsom, ufuldstændig eller modstridende.  

Ordføreren mener også, at kontrollen af erklæringer om økonomiske interesser og potentielle 

interessekonflikter for Kommissionens medlemmer ikke bør være begrænset til udnævnelsen 

af Kommissionen. Ordføreren mener derfor, at enhver væsentlig ændring af en kommissærs 

økonomiske interesser i løbet af tjenesteperioden eller en omfordeling af ansvarsområder 

mellem Kommissionens medlemmer udgør en ny situation med hensyn til en mulig 

interessekonflikt og bør derfor være underlagt en kontrolprocedure af Parlamentet. 

Ordføreren henvender sig også til Europa-Kommissionen. Kommissionen er nemlig den 

endeligt ansvarlige for udvælgelsen af de oplysninger, der skal indgå i dets medlemmers 

interesseerklæringer. Derfor foreslår ordføreren en række ændringer til Kommissionens 

adfærdskodeks og interesseerklæringer for at sikre, at erklæringerne indeholder tilstrækkelige 

oplysninger til, at kommissærernes økonomiske interesser kan evalueres, og at Parlamentet 

underrettes om enhver ændring. 

Ordføreren mener endvidere, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender bør opfordres til i 

Parlamentets forretningsorden, navnlig bilag XVI, at indføre de ændringer, som måtte vise sig 

at være nødvendige for gennemførelsen af de retningslinjer, der fremgår af denne betænkning. 

 

 

  



 

RR\1108518DA.doc 15/22 PE587.462v02-00 

 DA 

28.9.2016 

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET 

til Retsudvalget 

om kommissærers interesseerklæringer – Retningslinjer 

(2016/2080(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Ingeborg Gräßle 

 

 

FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 245; 

A. der henviser til, at interesseerklæringerne fra de nuværende medlemmer af 

Kommissionen generelt kan betragtes som en forbedring sammenlignet med 

håndteringen af erklæringer i 2008-2009, men at der har været rigeligt med episoder, 

som har nødvendiggjort en efterfølgende præcisering af visse interesseerklæringer; 

B. der henviser til, at adfærdskodeksen for kommissærer, der blev vedtaget i 2011, ikke i 

tilstrækkelig grad behandler en række af Parlamentets henstillinger om forbedringer, 

især for så vidt angår kommissionsmedlemmernes erklæringer om økonomiske 

interesser, begrænsninger med hensyn til beskæftigelse efter mandatets ophør og 

styrkelse af det etiske ad hoc-udvalg, der er ansvarligt for vurderingen af 

interessekonflikter; der henviser til, at man i denne forbindelse endvidere bør være 

opmærksom på de holdninger, som Parlamentet har indtaget angående ændringerne og 

forbedringerne af proceduren for høring af de udpegede kommissionsmedlemmer; 

C. der henviser til, at en af grundpillerne i den europæiske forvaltning er styrkelse af etik 

og gennemsigtighed inden for EU-institutionerne med henblik på at forbedre de 

europæiske borgeres tillid til dem, navnlig i lyset af det mere omfattende politiske 

mandat, som Kommissionen har fået siden Lissabontraktaten; 

Forbedringer i henhold til adfærdskodeksen fra 2011 

1. bemærker, at adfærdskodeksen for kommissærer, som blev vedtaget den 20. april 2011 

(C(2011) 2904) angående upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, redelighed, 

ansvarsbevidsthed og tilbageholdenhed, viser forbedringer i forhold til den foregående 
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kodeks vedtaget i 2004 for så vidt angår erklæringen om økonomiske interesser, idet 

oplysningskravene blev udvidet til kommissærernes partnere, og fordi 

interesseerklæringen skal revideres, når oplysninger ændres, og mindst en gang om året; 

Opfølgning på henstillingerne fra CONT 

2. fordømmer det forhold, at adfærdskodeksen af 2011 ikke omhandlede alle de 

henstillinger, som Parlamentets Budgetkontroludvalg fremsatte den 2. marts 20111, og 

påpeger navnlig, at kommissærerne bør være forpligtede til at opgive alle deres 

økonomiske interesser eller aktiver og ikke kun de interesser og aktiver, "der kan give 

anledning til interessekonflikter ved udøvelsen af deres hverv", at der ikke er noget krav 

om opgivelse af fordringer og passiver, og at forsørgelsesberettigede børn ikke er 

forpligtede til at fremlægge de samme oplysninger som ægtefæller; 

3. understreger især, at kommissærerne i mangel af klare vejledende retningslinjer eller 

lovgivningsmæssige rammer forventes at foretage deres egen bedømmelse af, hvad der 

kunne skabe en interessekonflikt, navnlig i lyset af Kommissionens rolle som 

traktaternes vogter; 

Europa-Kommissionens gennemførelse 

4. udtrykker bekymring over den ajourførte "adfærdskodeks for kommissærer – forbedring 

af effektiviteten" (IP/D/CONT/IC/2014-053), der konstaterede et antal mangler i de 

nuværende kommissionsmedlemmers interesseerklæringer, herunder navnlig med 

hensyn til: 

a) beskrivelsen af poster beklædt i de sidste ti år i fonde eller lignende organer, da 

formålet med organisationen ikke er tilstrækkeligt klart til, at der kan foretages en 

vurdering af, om der foreligger en eventuel interessekonflikt 

b) beskrivelsen af arten af "andre erhvervsmæssige aktiviteter" 

c) erklæringen om besiddelse af virksomhedsaktier, værdipapirer og anden ejendom 

eller rettigheder, der repræsenterer aktiver og andre immaterielle aktiver 

d) fast ejendom, idet kommissærerne opgiver fast ejendom, som udelukkende benyttes 

af ejeren, på trods af at denne form for fast ejendom er fritaget fra 

oplysningskravene; 

understreger, at der ikke bør drages nogen forhastede konklusioner, der ikke er 

underbygget af kendsgerninger på grundlag af en samlet analyse af de datasæt, der er 

indsamlet til dato; 

5. beklager, at adfærdskodeksen ikke i tilstrækkelig grad kodificerer kravet i artikel 245 i 

TEUF om, at "Kommissionens medlemmer [...] såvel i deres tjenesteperiode som efter 

at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med deres hverv, i 

særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og 

tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse 

                                                 
1 Skrivelse fra De Magistris, formand for Budgetkontroludvalget, til Lehne, formand for 

Udvalgsformandskonferencen. 
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fordele"; 

6. beklager, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en afhændelsesperiode på trods af, at 

sådanne krav skal være standard i alle etiske regler; betragter det som en prioritet at 

regulere dette aspekt meget hurtigt; 

7. konstaterer, at adfærdskodeksen ikke fastsætter en konkret tidsramme for indgivelse af 

erklæringen forud for Parlamentets høring af de indstillede kommissærer; betragter 

dette krav som et grundlæggende aspekt af revisionen af proceduren for høring de 

udpegede kommissærer; 

8. beklager, at erklæringen kun offentliggøres i pdf-format, som er vanskelig at indføre i 

en elektronisk database; 

9. beklager, at Kommissionen ikke regelmæssigt rapporterer om gennemførelsen af 

adfærdskodeksen for kommissærer, især med hensyn til kommissærernes 

interesseerklæringer, og mener, at adfærdskodeksen bør ændres, så den indeholder 

bestemmelser om klager eller sanktioner i forbindelse med overtrædelser, med 

undtagelse af alvorlige forseelser, som omhandlet i artikel 245 og 247 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

10. beklager navnlig den negative reaktion fra Kommissionens formand på anmodningen 

fra Den Europæiske Ombudsmand om proaktivt at offentliggøre beslutningerne om 

godkendelse af tidligere kommissærers beskæftigelse efter udløbet af deres 

embedsperiode samt udtalelserne fra det etiske ad hoc-udvalg; understreger, at 

offentliggørelsen af referaterne af Kommissionens møder ikke i sig selv er tilstrækkelig 

til at give Parlamentet og civilsamfundet et indblik i fortolkningen af 

"interessekonflikter" i praksis og de hæderlighedspolitikker, der udvikles i denne 

forbindelse af det etiske ad hoc-udvalg; 

11. påpeger, at alle tidligere kommissærer i 18 måneder er underlagt et forbud mod at udøve 

lobbyvirksomhed over for medlemmer af Europa-Kommissionen og deres personale på 

sin virksomheds, klients eller arbejdsgivers vegne på områder, som de har haft ansvaret 

for, men har ret til en meget generøs overgangsgodtgørelse, efter at de har forladt 

Kommissionen, på mellem 40 og 65 % af deres sidste grundløn i tre år; 

12. glæder sig over, at der med adfærdskodeksen er indført en bestemmelse vedrørende 

omfordeling af sager mellem medlemmerne af Kommissionen i tilfælde af potentielle 

interessekonflikter, men beklager, at: 

a) der ikke foreligger en detaljeret definition af, hvad der betragtes som en 

interessekonflikt 

b) bestemmelsen er begrænset til områder, der hører under den pågældende 

kommissærs portefølje, og således ikke tager højde for kommissærens opgaver som 

medlem af et kollegium; 

c) der hverken er fastsat kriterier på grundlag af hvilke, formanden kan træffe 

afgørelse om omfordeling, eller en bindende ramme for underretning af Parlamentet 

eller en procedure, der iværksættes i tilfælde af, at en kommissær har undladt at 



 

PE587.462v02-00 18/22 RR\1108518DA.doc 

DA 

oplyse om en interessekonflikt eller udøver virksomhed, der er uforenelig med 

karakteren af hans eller hendes hverv; 

Henstillinger 

13. påpeger, at det skal være en forudsætning for høringen af en kommissær, at der ikke kan 

konstateres nogen interessekonflikter, og at formularerne for erklæringen om 

økonomiske interesser derfor skal udfyldes og gøres tilgængelige, inden en kommissær 

høres af det relevante udvalg i Europa-Parlamentet, og at de bør revideres mindst en 

gang om året, og hver gang der sker en ændring af de pågældende oplysninger; 

14. opfordrer Kommissionen til – eftersom den har det endelige ansvar for at sikre den grad 

af gennemsigtighed, som er nødvendig for en korrekt afvikling af proceduren for 

udnævnelse af kommissærerne – at foretage væsentlige forbedringer af formularerne for 

kommissærernes erklæringer om økonomiske interesser, så Parlamentet for det første 

kan foretage en præcis vurdering af, om kommissærerne har faktiske eller potentielle 

interessekonflikter, og for det andet af kommissærernes evne til at udføre deres mandat; 

15. opfordrer Kommissionen til snarest at revidere adfærdskodeksen for kommissærer fra 

2011 for at tage hensyn til de henstillinger, som Parlamentet har fremsat i sine seneste 

beslutninger, og til udviklingen inden for de generelle etiske regler og standarder for 

gennemsigtighed, der gælder for alle EU-institutioner; henstiller, at Kommissionens 

ændrer sin adfærdskodeks for kommissærer med henblik på at sikre: 

a) at kommissærerne oplyser om alle økonomiske interesser, herunder aktiver og 

passiver over 10 000 EUR 

b) at kommissærerne oplyser om alle deres interesser (som aktionærer, 

bestyrelsesmedlemmer, rådgivere og konsulenter, medlemmer af associerede fonde 

osv.) i relation til alle de selskaber, som de har været involveret i, herunder tætte 

familieforbindelser, samt de ændringer, der fandt sted på det tidspunkt, hvor deres 

kandidatur blev bekendtgjort 

c) at kommissærernes forsørgelsesberettigede og/eller direkte familiemedlemmer 

forelægger de samme oplysninger som ægtefæller eller partnere 

d) at kommissærerne udførligt præciserer målene for organisationer, de og/eller deres 

ægtefælle og/eller deres forsørgelsesberettigede børn deltager i, for at fastslå, om 

der foreligger en interessekonflikt 

e) at kommissærerne offentliggør deres medlemskab af ikkestatslige organisationer, 

hemmelige selskaber eller foreninger, der skjuler deres eksistens, og som udfører 

aktiviteter, som har til formål at blande sig i offentlige organers udførelse af deres 

opgaver, og alle donationer til NGO'er på over 500 EUR 

f) at kommissærerne og deres forsørgelsesberettigede familiemedlemmer offentliggør 

deres medlemskab af ikkestatslige organisationer og alle donationer til NGO'er på 

over 500 EUR 

g) at adfærdskodeksen ændres i overensstemmelse med artikel 245 i TEUF med 
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henblik på at forlænge kommissærernes begrænsning med hensyn til beskæftigelse 

efter mandatets ophør til to år 

h) at adfærdskodeksen omfatter en specifik afhændelsesperiode 

i) at indstillede kommissærer indgiver deres erklæringer inden for en bestemt 

tidsramme og i tilstrækkelig i god tid, således at det etiske ad hoc-udvalg kan 

forelægge Parlamentet sine synspunkter om potentielle interessekonflikter i god tid 

før høringerne i Parlamentet 

j) at kommissærerne kun mødes med repræsentanter for interessegrupper, der er 

opført i åbenhedsregistret, som indeholder oplysninger om personer, der søger at 

påvirke den politiske beslutningstagning i EU-institutionerne 

k) at kommissærerne, når de udnævnes, forelægger en underskrevet erklæring, hvori 

de bekræfter, at de vil give møde for Parlamentets udvalg i forbindelse med de 

aktiviteter, der er omfattet af deres mandat 

l) at erklæringen offentliggøres i et format, der er foreneligt med åbne data, så den 

nemt kan behandles via databaser 

m) at Kommissionen reviderer afsnit 1.3 i adfærdskodeksen, der fastsætter, at 

kommissærerne skal afgive en erklæring om alle økonomiske interesser og 

ejendom, som kan give anledning til interessekonflikt ved udøvelsen af deres hverv, 

og navnlig i definitionen af interessekonflikter, for at sikre, at alle økonomiske 

interesser og regler herom er klart defineret og vejleder både indstillede 

kommissærer og siddende kommissærer i, hvordan man gennemfører afsnit 1.3 i 

adfærdskodeksen fuldt og helt 

n) at proceduren for omfordeling af sager ved risiko for en interessekonflikt forbedres 

for så vidt angår hensyntagen til kommissærens hverv som medlem af et kollegium, 

indførelse af kriterier angående integritet og tilbageholdenhed for formanden på 

grundlag af hvilke, denne kan træffe afgørelse om omfordeling af sager, 

gennemførelse af en bindende procedure og sanktioner for sager, i hvilke en 

kommissær undlader at oplyse om en mulig interessekonflikt, og indførelse af en 

bindende procedure for underretning af Parlamentet om de førnævnte sager; 

o) at Kommissionen årligt rapporterer om gennemførelsen af adfærdskodeksen for 

kommissærer og fastsætter klageprocedurer og sanktioner ikke blot i tilfælde af 

alvorlige forseelser, men også i tilfælde af overtrædelse af kravene, især med 

hensyn til erklæringen om økonomiske interesser. 

p) at der fastsættes kriterier for overholdelse af artikel 245 i TEUF, der pålægger 

kommissærerne "pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og 

tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse 

fordele" 

q) at beslutninger om godkendelse af tidligere kommissærers beskæftigelse efter 

udløbet af deres embedsperiode samt udtalelserne fra det etiske ad hoc-udvalg 

offentliggøres proaktivt 
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r) at det etiske ad hoc-udvalg sammensættes af uafhængige eksperter, der ikke selv 

har haft hverv som kommissær  

s) at det etiske ad hoc-udvalg udarbejder og offentliggør en årlig rapport om sine 

aktiviteter, som kan omfatte enhver henstilling om forbedring af adfærdskodeksen 

eller gennemførelsen heraf, som det måtte finde relevant. 
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