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Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets 
befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen 
Europaparlamentets resolution av den 12 februari 2019 om genomförandet av 
bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk 
kontroll över kommissionen (2018/2113(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördragets bestämmelser avseende Europaparlamentets politiska 
kontroll över Europeiska kommissionen, särskilt artiklarna 14, 17 och 25 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget) samt artiklarna 121, 159, 161, 175, 190, 225, 226, 
230, 233, 234, 249, 290, 291, 319 och 325 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av artikel 17 i EU-fördraget, där det fastställs att kommissionen ska 
främja unionens allmänna intresse och ensam har rätt att ta initiativ ”i detta syfte”,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning från 2016 och det 
interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund 
ekonomisk förvaltning från 2013,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om att förbättra 
Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential1,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och 
justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen2,

– med beaktande av sitt beslut av den 7 februari 2018 om översynen av ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, särskilt 
punkterna 2 och 8, som ytterligare bekräftar att toppkandidatsprocessen består av en god 
konstitutionell och politisk praxis som återspeglar den interinstitutionella balans som 
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föreskrivs i fördragen1,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till 
Europaparlamentets förordning om närmare föreskrifter för utövandet av 
Europaparlamentets undersökningsrätt och om upphävande av Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG2 samt av de pågående 
interinstitutionella förhandlingarna,

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens rapport om möten och granskning av 
handlingar i de förenade klagomålen 488/2018/KR och 514/2018/KR om 
kommissionens utnämning av en ny generalsekreterare samt av dess rekommendationer 
i dessa mål,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 
i talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 
tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor 
(A8-0033/2019), och av följande skäl:

A. Enligt unionens institutionella ramverk, så som det fastställs i fördragen, har 
parlamentet, såsom ett lagstiftande organ för unionen, ansvaret för den politiska 
kontrollen av kommissionen.

B. Parlamentet har till sitt förfogande en uppsättning instrument för att hålla kommissionen 
ansvarig, t.ex. förslaget till misstroendeförklaring (artiklarna 17 i EU-fördraget och 234 
i EUF-fördraget), möjligheten att begära att kommissionens ordförande drar tillbaka sitt 
förtroende för en enskild kommissionsledamot (artikel 118.10 i parlamentets 
arbetsordning), undersökningsrätten (artikel 226 i EUF-fördraget), befogenheten att 
kontrollera delegerade akter och genomförandeakter (artiklarna 290 och 291 i EUF-
fördraget), rätten att ställa muntliga och skriftliga frågor (artikel 230.2 i EUF-fördraget) 
samt rätt att väcka talan mot kommissionen när det gäller laglighet (artikel 263 i EUF-
fördraget) eller om kommissionen underlåter att vidta åtgärder.

C. Utöver dessa instrument har parlamentet en rad verktyg för styrningskontroll som det 
kan använda för att proaktivt utforma EU:s politiska agenda.

D. Budgeten är EU:s viktigaste verktyg för att fullgöra sina mål och strategier, och 
budgetkontrollen är därför av yttersta vikt.

E. Toppkandidatsprocessen återspeglar den interinstitutionella balansen mellan 
parlamentet och kommissionen och har därför konsoliderat och stärkt kopplingen 
mellan de två institutionerna betydligt, vilket innebär en större politisering av 
kommissionen som bör leda till ökad parlamentarisk kontroll av dess verkställande 
funktioner.

F. Enligt artikel 17 i EU-fördraget ska kommissionens ordförande väljas av parlamentet 
baserat på ett förslag från EU:s stats- och regeringschefer och med beaktande av 
resultatet av EU-valet och samråd med parlamentet. I artikel 17 i EU-fördraget anges 
det också att samma förfarande, inbegripet samråd med parlamentet, bör tillämpas om 
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parlamentet skulle avvisa den föreslagna kandidaten.

G. Alla nominerade kommissionsledamöter ska delta i en utfrågning före tillsättningen av 
kommissionskollegiet, och under dess mandat kan parlamentet granska de åtaganden 
och prioriteringar som de nominerade kommissionsledamöterna anfört under 
utfrågningen inför sin utnämning, inbegripet en bedömning av huruvida deras 
personliga bakgrund kvalificerar dem till att uppfylla de krav som ämbetet kräver.

H. Fördragen ger parlamentet rätt att rösta om ett förslag till misstroendeförklaring mot 
kommissionen som helhet men inte att dra tillbaka sitt förtroende för en enskild 
kommissionsledamot.

I. Trots att kommissionskollegiet har kollektivt ansvar bör parlamentet säkerställa effektiv 
politisk kontroll av varje kommissionsledamots enskilda arbete. 

J. Den nyliga utnämningen av kommissionens nya generalsekreterare har väckt allvarlig 
oro över den roll och det politiska inflytande som högre kommissionstjänstemän har. 

K. Ett nytt förfarande för att tillsätta tjänsten som generalsekreterare för kommissionen 
i enlighet med reglerna bör genomföras vid utnämningen av kommissionens nya 
ordförande och de nya kommissionsledamöterna 2019.

L. Kommissionen har fördragsenliga skyldigheter att rapportera regelbundet till 
parlamentet: årligen beträffande unionens allmänna verksamhet (artikel 249 
i EUF‑fördraget), vart tredje år beträffande tillämpningen av bestämmelserna om 
icke‑diskriminering och unionsmedborgarskap (artikel 25 i EUF-fördraget), beträffande 
resultaten av den multilaterala övervakningen av den ekonomiska politiken 
(artikel 121.5 i EUF-fördraget), vart tredje år beträffande de framsteg som görs inom 
socialpolitiken (artiklarna 159 och 161 i EUF-fördraget), vart tredje år beträffande de 
framsteg som görs för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 
(artikel 175 i EUF-fördraget), årligen beträffande forskningsaktiviteter i unionen 
(artikel 190 i EUF-fördraget), årligen beträffande kampen mot bedrägerier (artikel 325 
i EUF-fördraget) samt vid förhandlingar med tredjeländer eller internationella 
organisationer (artikel 207 i EUF-fördraget).

M. Vidare uppmanas kommissionen, när det gäller sekundärrätten, att se över och utvärdera 
olika direktiv och förordningar och rapportera om sina resultat.

N. Genom att anta ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen har parlamentet vunnit ytterligare inflytande över utformningen av den 
lagstiftningsagenda som kommissionen föreslår varje år i sitt arbetsprogram.

O. Sedan antagandet av Lissabonfördraget har parlamentet blivit en verklig medlagstiftare 
på budgetområdet och har ansvar för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för 
genomförandet av unionens budget.

P. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har parlamentet utvidgat sitt inflytande över 
kontrollen av EU:s yttre politik genom att erhålla befogenhet att godkänna ingåendet av 
internationella avtal och därmed rätten att underrättas omedelbart och fullständigt av 
kommissionen i alla faser av förhandlingarna kring sådana avtal (artikel 218 i EUF-
fördraget, artikel 50 i EU-fördraget).

Q. Förhandlingarna med Förenade kungariket om landets utträde ur Europeiska unionen 



har präglats av exemplarisk transparens och involvering av parlamentet.

R. Omfattningen av parlamentets kontrollrätt varierar mycket mellan delegerade akter och 
genomförandeakter. Parlamentet har vetorätt mot en delegerad akt och/eller rätt att 
återkalla delegationen men mycket mer begränsade befogenheter när det gäller 
genomförandeakter.

S. Unionens nuvarande institutionella struktur och bristen på en exakt definition av den 
verkställande makten i fördragen gör att begreppet om EU:s verkställande makt är 
komplicerat och utspritt mellan EU-nivå, nationell nivå och regional nivå.

T. Starkare samarbete mellan Europaparlamentet och nationella och regionala parlament, 
i enlighet med deras respektive konstitutionella behörighetsområden och i enlighet med 
artikel 10.2 i EU-fördraget, är avgörande för att ta itu med problemet med 
parlamentarisk kontroll av verkställande funktioner när det gäller genomförandet av 
europeisk lagstiftning.

U. Insynen och parlamentets starka medverkan i förhandlingarna med Förenade kungariket 
har haft en positiv inverkan på förhandlingsresultatet och skapat ett klimat av tillit och 
enighet och bör därför tjäna som inspiration för genomförandet av framtida 
internationella förhandlingar.

Huvudsakliga slutsatser

1. Europaparlamentet påminner om att kontrollen av EU:s organ är en av parlamentets 
huvuduppgifter och att kommissionens ansvarsskyldighet gentemot parlamentet är en 
grundläggande princip för EU:s funktion och för den interna demokratiska kontrollen.

2. Europaparlamentet anser att det inte till fullo utnyttjar alla sina instrument för politisk 
kontroll över det verkställande organet, detta av olika orsaker, av vilka några är 
inneboende i unionens institutionella struktur och andra är till exempel resultaten av den 
föränderliga interinstitutionella dynamiken, vilka har lett till att några av instrumenten 
är svåra att tillämpa eller inte är tillräckligt effektiva.

3. Europaparlamentet erkänner potentialen med och det lyckade genomförandet av 
toppkandidatsprocessen, där alla europeiska medborgare har ett direkt inflytande i valet 
av kommissionens ordförande genom en röst på en lista som toppas av den kandidat 
som de föredrar. Parlamentet ger därför sitt fulla stöd till att denna praxis används även 
i framtida EU-val och uppmanar alla politiska krafter att delta i denna process.

4. Europaparlamentet påminner om att den starkare politiska koppling som skapas mellan 
parlamentet och kommissionen till följd av toppkandidatsprocessen inte bör innebär att 
den parlamentariska kontrollen av kommissionen blir mindre sträng.

5. Europaparlamentet påminner om att syftet med den tröskel som fastställs i fördragen för 
förslag till misstroendeförklaring är att se till att detta instrument används på ett 
effektivt sätt och är förbehållet allvarliga fall. Parlamentet konstaterar att det, precis 
som i de flesta parlamentariska demokratier, är själva möjligheten till ett förslag till 
misstroendeförklaring som har en avskräckande effekt. Parlamentet föreslår emellertid 
att man i samband med framtida fördragsändringar utreder eller undersöker 
möjligheterna att sänka tröskeln på ett väl avvägt sätt, samtidigt som man behåller den 
institutionella jämvikt som avses i fördragen.



6. Europaparlamentet påpekar att politiseringen av kommissionen är en direkt följd av de 
ändringar som infördes genom Lissabonfördraget. Parlamentet noterar att dessa 
ändringar inte omfattade antagandet av bestämmelser som skulle göra det möjligt att 
hålla enskilda kommissionsledamöter ansvariga.

7. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen enligt ombudsmannen ”inte följde 
de relevanta reglerna på ett korrekt sätt, varken när det gäller innehållet eller 
andemeningen” vid utnämningen av generalsekreteraren.

8. Europaparlamentet betonar att fördragen inte ger en tydlig definition av EU:s 
verkställande makt och att de ansvariga institutionerna varierar mellan olika 
politikområden, beroende på huruvida de anses tillhöra unionens delade eller exklusiva 
befogenheter.

9. Europaparlamentet anser att man måste inrätta ett verkligt tvåkammarsystem för 
lagstiftning som involverar rådet och parlamentet, med kommissionen som 
verkställande organ.

10. Europaparlamentet betonar att parlamentets kontrollroll gentemot det verkställande 
organet kompletteras av liknande befogenheter för de nationella parlamenten gentemot 
deras respektive verkställande organ när det gäller EU-frågor. Parlamentet anser att ett 
sådant ansvarsutkrävande utgör hörnstenen i de nationella parlamentens roll i 
Europeiska unionen.

11. Europaparlamentet anser att parlamentets utövande av kontroll över det verkställande 
organet i enlighet med artikel 14 i EU-fördraget har försvårats, och ibland blivit 
omöjligt, på grund av bristen på en tydlig förteckning över befogenheter och policyer 
i unionen och den mångskiktade fördelningen av befogenheter mellan europeiska, 
nationella och regionala verkställande organ.

12. Europaparlamentet påminner om att det i fördragen inte fastställs några lagstiftande 
funktioner eller någon rätt till lagstiftningsinitiativ för Europeiska rådet. Parlamentet är 
bekymrat över att Europeiska rådet under senare år, i strid med fördragens anda och 
bokstav, har fattat ett antal viktiga politiska beslut utanför fördragsramen, och därmed 
i praktiken uteslutit sådana beslut från parlamentets kontroll, vilket undergräver det 
demokratiska ansvarsutkrävande som är väsentligt för sådan EU-politik.

13. Europaparlamentet påminner om att fördraget ger parlamentet betydande befogenheter 
i fråga om politisk kontroll genom de årliga förfarandena för beviljande av budget och 
ansvarsfrihet.

14. Europaparlamentet påminner om att beviljandet av ansvarsfrihet är ett årligt politiskt 
förfarande som säkerställer demokratisk efterhandskontroll över kommissionens 
genomförande av EU:s budget på eget ansvar och i samarbete med medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet påpekar att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet har visat sig 
vara ett kraftfullt verktyg som har påverkat den positiva utvecklingen av EU:s 
budgetsystem, ekonomiska förvaltning, utformning av dagordningen och hur EU:s 
politik fastställs och genomförs, samtidigt som det bidrar till att öka parlamentets 
politiska inflytande.

16. Europaparlamentet betonar att artikel 318 i EUF-fördraget tillför ett nytt verktyg för 
beviljande av ansvarsfrihet, nämligen utvärderingen av unionens finanser på grundval 



av de resultat som uppnåtts.

17. Europaparlamentet noterar med oro att det inte finns någon verklig rättslig sanktion att 
tillgå om parlamentet beslutar att inte bevilja kommissionen ansvarsfrihet. Parlamentet 
anser emellertid att det faktum att det inte beviljar ansvarsfrihet sänder en stark politisk 
signal, eftersom det innebär att parlamentet inte har tillräckligt förtroende för 
kommissionens ansvarsskyldighet och att kommissionen därför inte bör låta bli att 
reagera utan vidta slutgiltiga uppföljningsåtgärder för att förbättra situationen.

18. Europaparlamentet beklagar att det i avsaknad av ett lojalt samarbete från rådets sida 
inte går att kontrollera rådets budget genom institutionernas praxis där parlamentets 
beviljar ansvarsfrihet för budgeten, och att denna situation utgör ett allvarligt 
åsidosättande av skyldigheterna i fördraget, där det fastställs att parlamentet ska utöva 
kontroll över hela unionens budget.

19. Europaparlamentet föreslår att man, i syfte att utvidga parlamentets befogenhet att utöva 
budgetkontroll till att omfatta hela unionens budget, inleder förhandlingar mellan rådet, 
kommissionen och parlamentet för att säkerställa att parlamentet, antingen direkt eller 
via kommissionen, ges rätt till tillgång till information om hur rådet genomför sin 
budget. Parlamentet anser att rådet bör besvara parlamentets skriftliga frågor och 
närvara vid utfrågningar och diskussioner om genomförandet av sin budget. Parlamentet 
anser att det bör bevilja ansvarsfrihet enbart för kommissionen om dessa förhandlingar 
skulle misslyckas och att generella ansvarsfrihetsförfaranden bör åtföljas av separata 
resolutioner om unionens olika institutioner, organ och byråer, så att ingen avdelning i 
EU:s budget genomförs utan ordentlig kontroll.

20. Europaparlamentet påminner om att institutionerna ännu inte har fullgjort sitt åtagande 
om att fastställa kriterier för avgränsningen av hur delegerade akter och 
genomförandeakter ska användas, även om det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning har förbättrat insynen i förfarandet för delegerade akter.

21. Europaparlamentet påminner om att kommissionen i enlighet med artikel 247 i 
budgetförordningen ska överlämna en integrerad uppsättning finansiella rapporter och 
redovisningsrapporter till Europaparlamentet senast den 31 juli följande budgetår, 
särskilt den slutliga konsoliderade redovisningen, den årliga förvaltnings- och 
resultatrapporten och utvärderingen av unionens finanser på grundval av de resultat som 
uppnåtts, enligt artikel 318 i EUF-fördraget. Parlamentet insisterar på att den årliga 
förvaltnings- och resultatrapporten bör innehålla en bedömning av alla förebyggande 
och korrigerande åtgärder som vidtagits för att motverka att finansiering blir föremål för 
korruption eller intressekonflikter.

Rekommendationer

22. Europaparlamentet föreslår att instrumenten för att hålla kommissionen ansvarig och 
instrumenten för styrningskontroll kombineras så att deras respektive effektivitet 
maximeras.

23. Europaparlamentet vidhåller att dess lagstiftningsbefogenheter och kontrollrättigheter 
måste garanteras, befästas och stärkas, inklusive genom interinstitutionella avtal och 
genom att kommissionen använder den relevanta rättsliga grunden.

24. Europaparlamentet anser att det måste reformera sina arbetsmetoder för att stärka 



utövandet av sina funktioner för politisk kontroll över kommissionen.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta större hänsyn till de 
lagstiftningsinitiativ som parlamentet lägger fram enligt artikel 225 i EUF-fördraget. 
Parlamentet uppmanar nästa ordförande för kommissionen att engagera sig för att nå 
detta mål och välkomnar toppkandidaternas respektive uttalanden i detta avseende. 
Parlamentet önskar att fler initiativ leder till lagstiftningsförslag. Parlamentet påminner 
om att kommissionen enligt artikel 10 i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning är skyldig att göra en snabb och ingående prövning av begäranden om 
förslag till unionsrättsakter.

26. Europaparlamentet lovordar kommissionen för dess positiva uppföljning av 
parlamentets rekommendationer i dess resolution av den 16 februari 2017 om att 
förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets 
potential.

27. Europaparlamentet anser att man allvarligt bör överväga om parlamentet kan ges rätt att 
ta lagstiftningsinitiativ i samband med en framtida fördragsändring, även om det inte 
har någon formell rätt att ta lagstiftningsinitiativ enligt de nuvarande fördragen.

28. Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten att utbyta bästa praxis i fråga 
om parlamentarisk granskning, till exempel genom regelbundna diskussioner mellan 
respektive ministrar och specialiserade utskott i de nationella parlamenten före och efter 
möten i rådet, samt med kommissionsledamöter på lämplig plats och inom lämpliga 
tidsramar liksom möten mellan Europaparlamentet och nationella parlament. 
Parlamentet efterlyser regelbundna utbyten av institutionstjänstemän och de politiska 
gruppernas personal mellan förvaltningarna vid Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten, Europeiska regionkommittén och medlemsstatsregioner med lagstiftande 
befogenheter.

29. Europaparlamentet anser att införandet av en årlig europeisk vecka skulle göra det 
möjligt för Europaparlamentets och kommissionens ledamöter, särskilt vice talmän med 
gruppansvar, att komma till alla nationella parlament för att diskutera och förklara den 
europeiska agendan tillsammans med dessa parlaments ledamöter och företrädare för 
det civila samhället. Parlamentet anser att detta initiativ skulle kunna stärka 
kommissionens demokratiska ansvarsutkrävande enligt Lissabonfördraget.

30. Europaparlamentet uppmanar parlamentet att förstärka sin kapacitet att kontrollera 
utarbetandet och genomförandet av delegerade akter och genomförandeakter.

31. Europaparlamentet välkomnar de tre institutionernas nuvarande insatser för att fastställa 
tydliga kriterier för att avgränsa hur delegerade akter och genomförandeakter bör 
användas. Parlamentet anser att dessa kriterier bör tillämpas så snart som möjligt.

32. Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten, samt regionala parlament i 
lämpliga fall, att öka sin kapacitet att granska sina verkställande organ när dessa fattar 
beslut eller föreslår bestämmelser för att genomföra eller delegera europeisk 
lagstiftning.

33. Europaparlamentet anser att det vid en framtida fördragsändring är nödvändigt att 
förbättra instrumenten för att hålla enskilda kommissionsledamöter ansvariga inför 
parlamentet under hela deras mandatperiod, där man bygger vidare på de något 



begränsade bestämmelser som redan finns i ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet, i enlighet med principen om 
lojalt samarbete, att inleda en politisk dialog om parlamentets förslag till förordning om 
undersökningsrätten, för att ge parlamentet effektiva befogenheter att utnyttja detta 
grundläggande parlamentariska instrument till att utöva kontroll över det verkställande 
organet, vilket är helt nödvändigt för de parlamentariska systemen i hela världen.

35. Europaparlamentet är övertygat om att parlamentsfrågor är användbara som ett 
kontrollverktyg. Parlamentet anser därför att en ingående bedömning av kvaliteten på 
kommissionens svar på ledamöternas frågor, samt av antalet frågor som ställs av 
ledamöterna och deras kvalitet, måste genomföras.

36. Europaparlamentet anser att frågestunder utgör en viktig del av den parlamentariska 
kontrollen över det verkställande organet. Parlamentet begär att talmanskonferensen 
återigen för upp frågestunder på plenaragendan, i enlighet med artikel 129 i 
arbetsordningen.

37. Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att granska sina administrativa 
förfaranden för utnämning av sin generalsekreterare och sina generaldirektörer och 
direktörer, för att till fullo säkerställa att de bästa kandidaterna väljs inom ett ramverk 
med maximal insyn och lika möjligheter.

o

o     o

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas nationella parlament och 
Europeiska regionkommittén.


